
แผนการด าเนินงานตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

................................................................ 
ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ก าลังคนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยยึดหลักบริหารด้วย                      
“คนส าราญ งานส าเร็จ” โดยเชื่อมโยงแนวทางการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แผลกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HR Scorecard) ปี 2563 – 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร                       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Quality of Work Life and Happiness) ปี 2561 – 2564 รวมทั้งค่านิยมองค์กร 
(Core Value) ส.บ.ส.: สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี และสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน ก.พ. 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกลยุทธ์ด้ านการบริหาร
บุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน (Quality of Work Life) 
หลักแนวคิด Happy Workplace 8 ประการ จึงก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพควบคู่                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3 ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจรวมถึงแรงจูงในการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้บุคลากรมีความเชื่อถือและ 
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคี 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ให้กับบุคลากร 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีความสุข มีขวัญก าลังใจในการท างาน มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
2. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีความภาคภูมิใจในการรับราชการและบริการประชาชน 
3. ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
4. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (พ.ศ.
2564) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรต่อไป 



แผนพัฒนาบคุลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นพลังที่ส าคัญ                
ในการขับเคลื่อนองค์กร 
                       

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
ส่งเสริม 
ให้มีการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้
เหมาะสม 
/เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี 
ในการท างานและ 
อ านวย 
ความสะดวก 
ให้บุคลากรท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงสถานที่
ท างานให้ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ  
/มีบรรยากาศที่ดี  
มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 
ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการท างาน  
และอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

จ านวนครั้ง 
ในการจัดระเบียบ 
สถานที่ท างาน 

กิจกรรม 5 ส. 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

ร้อยละของ
หน่วยงานใน 
การจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้ทันสมัยภายใน 
ส านักงาน 

การจัดหา ซ่อม
บ ารุง เครื่องมือ
อุปกรณ์ 
ในการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
ในการท างาน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 



กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
ส่งเสริมให้
หน่วยงานเกิด 
การพัฒนาระบบ
และวิธีการท างาน 
เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จัดระบบและวิธีการ 
ท างานที่เหมาะสม
และชัดเจน เพื่อ
เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ท างาน 

ร้อยละของกลุ่มงาน
ที่มกีารจัดท าคู่มือ
หรือแนวทาง
ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือ/
แนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 : 
ส่งเสริมให้
หน่วยงาน
ด าเนินการ 
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามหลักคุณธรรม 
เพ่ือสร้างขวัญ 
ก าลังใจและ 
แรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงาน 

มีหลักเกณฑ์และ 
วิธีด าเนินการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่มี 
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
กลยุทธ์ด้านการ 
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

การจัดท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
Scorecard) 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
ส่งเสริมให้
หน่วยงาน
ด าเนินการ 
สร้างเสริมสุขภาพ 
เพ่ือให้บุคลากร 
มีสุขภาพทีดี่ 

1. บุคลากร 
มีความรู้
ความสามารถดูแล 
ป้องกัน 
และรักษาสุขภาพ
ของตนเองและ
ครอบครัว 
2. บุคลากร 
มีความรู้และ 
ความเข้าใจ 
ในการบริหาร 
จัดการความเครียด
ของตนเองและ
ครอบครัว 
3. บุคลากร 
และครอบครัว 
มีสุขภาพที่ดี 
สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาล 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 
ทุกวันพุธ  
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี รวมทั้งความภาคภูมิใจในองค์กร 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
องค์กรที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน 
ให้บุคลากร 
มีความเชื่อถือและ 
ไว้วางใจใน 
การท างาน 
ร่วมกัน 

หน่วยงาน 
มีวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม
และเสริมสร้างให้
บุคลากรเชื่อถือ 
และไว้วางใจใน 
การท างานร่วมกัน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกันแต่งกาย
ตามท่ีก าหนด 

การแตง่กาย 
ชุดเครื่องแบบ 
ราชการในวันจันทร์ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

การแต่งกาย 
ชุดกีฬาในวันพุธ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 : 
ส่งเสริม 
บุคลากรให้มี 
จิตสาธารณะ  
มีความรัก 
และความสามัคคี
ภายในองค์กร 

บุคลากรมีความรัก 
ความสามัคคี 
และร่วมมือกัน 
ท างานมากข้ึน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกันออกก าลัง
กายทุกวันพุธ 

ออกก าลังกาย 
ทุกวันพุธ 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรม 5 ส. 
เดือนละ 1 ครั้ง 

กิจกรรม 5 ส. 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับการออม
และการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
ให้กับบุคลากร 

1. บุคลากร 
มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ 
ด้านการเงินและ
การออม 
2. บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนเจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
และการออม 

กิจกรรมให้ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ 
หรือความรู้จาก 
สถาบันการเงิน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

จ านวนกิจกรรม 
ที่เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับ 
การด าเนินชีวิต 
ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ปีงบประมาณ 
2565 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

 


