
ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. วิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

๗ วัน มี.ค. ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านความรู้ ทักษะ
ของบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน    3,000

๒.จัดประชุมจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์

๑ วัน เม.ย. แผนพัฒนาบุคลากรที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

๓. ด าเนินงานตามแผน 3 วัน พ.ค. ก.ย. กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

๔. ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาศักยภาพรายบุคคล

7 วัน ก.ย. ผลการประเมินการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน

ลงนาม

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
งบ

ประมาณ
หมายเหตุ

      พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

 ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : มีแผนพัฒนาบคุลากร

รายละเอียดโดยย่อ : 1. วิเคราะห์ความตอ้งการพัฒนาบคุลากรที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

HR ๑ การ
จัดท า
แผนพัฒนา
บคุลากรที่
สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์

                       2. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
                       3. ด าเนินการตามแผนและตดิตามประเมินผล

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : แผนพัฒนาบคุลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

หมวด : ๕ การมุ่งเน้นบคุลากร (Human Resource)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรระดบัหน่วยงาน

2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด     

(ระดบักิจกรรม)



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. ส ารวจ วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และ สวัสดิภาพใน
การท างานของบุคลากร

ม.ีค. ม.ีค. ผลการส ารวจ 
วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัย และ 
สวัสดิภาพในการ
ท างานของบุคลากร

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน    19,000

๒. จัดท าแผนงานตอบสนอง
ตามปัจจัย

ม.ีค. ม.ีค. แผนงานตอบสนอง
ตามปัจจัย

๓. ด าเนินงานตามแผน เม.ย. ก.ย. ความเข้าใจในการ
น าไปสู่การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน

งบ
ประมาณ

2559
หมายเหตุ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : แนวทาง วิธีการ ส ารวจปจัจัย สภาพแวดล้อมในการท างาน

หมวด : ๕ การมุ่งเน้นบคุลากร (Human Resource)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินปจัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานของบคุลากร

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : มีแผนพัฒนาบคุลากร

รายละเอียดโดยย่อ : 1. ออกแบบสอบถามและด าเนินการส ารวจเพ่ือประเมินปจัจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด   

  (ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

HR 2 การ
ดแูลปจัจัย
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
ดา้นสุขภาพ 
ความปลอดภยั
 และสวัสดิ
ภาพในการ
ท างานของ
บคุลากร

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เก่ียวข้องระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

                           2. ก าหนดวิธีการประเมิน และท าแผนตอบสนองปจัจัย

                            3. ถ่ายทอดและด าเนินการตามแผน

                            4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบ
ประมาณ

2559
หมายเหตุ

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด   

  (ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ผู้เก่ียวข้องระยะเวลา เริ่มตน้ สิ้นสุด

2558

4. ทบทวนวิธีการประเมิน
และปรับปรุงปัจจัย

ส.ค.  - แบบติดตามการ
ปฏิบัติตามแผน
 - ผลการติดตามของ
หัวหน้ากลุ่ม

๕. สรุปผลการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาต่อยอด และ
จัดท าข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

ก.ย. รายงานผลการประเมิน

ลงนาม

       พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ 
และตัวช้ีวัดในการส ารวจ
ปัจจัยความผูกพันของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม

ม.ีค.  - แนวทาง วิธีการ 
และตัวชี้วัดในการ
ส ารวจปัจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน   19,000

2. ด าเนินการส ารวจ เม.ย.   - ผลการส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากร

3. จัดท าแผนการตอบสนอง
ตามปัจจัยและสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การ

พ.ค.  - แผน/วิธีการ
ด าเนินการตอบสนองท่ี
เหมาะสมส าหรับ
บุคลากรแต่ละกลุ่มใน
การสร้างความผูกพัน

4. ด าเนินการตามแผน ม.ิย. ส.ค. กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ตามวิธีการตอบสนอง

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบ
ประมาณ

2559

HR 3 การ
ประเมินความ
ผูกพันของ
บคุลากร มี
วิธีการและ
ตวัชี้วัดที่ใช้ใน
การประเมิน
ความผูกพัน
ของบคุลากรที่
มีความ
แตกตา่งกันใน
แตล่ะกลุ่ม
ของบคุลากร

                        3. ตดิตามประเมินผล

                       2. ด าเนินการส ารวจ จัดท าแผนและด าเนินการตามแผน

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    
 (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง
ประเดน็การ

ปรับปรุง
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะ
เวลา

เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

หมาย
เหตุ

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : ระบปุจัจัยและออกแบบส ารวจความผูกพันของบคุลากร

หมวด : ๕ การมุ่งเน้นบคุลากร (Human Resource)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าแผนงานประเมินความผูกพันของบคุลากร

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : 

รายละเอียดโดยย่อ : 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ และตวัชี้วัดในการส ารวจปจัจัยความผุกพัน



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบ
ประมาณ

2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด    

 (ระดบักิจกรรม)
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง

ประเดน็การ
ปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะ
เวลา

เริ่มตน้ สิ้นสุด
2558

หมาย
เหตุ

5. ติดตามประเมินผล ก.ย. ผลการประเมิน

ลงนาม

         พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. วิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

๗ วัน ม.ีค. วิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนา
บุคลากรตาม
สมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

กลุ่ม คช.
(ลักขณา)

ทุกกลุ่มงาน ๓๐๐๐

2. จัดประชุมท าแผนสร้าง
ระบบการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากร

1 วัน เม.ย. ระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากร

รายละเอียดโดยย่อ : 1. วิเคราะห์ความตอ้งการพัฒนาบคุลากร

                         2. จัดประชุมท าแผนปและด าเนินงานตามแผน

HR ๔ จัดท า
ระบบการ
เรียนรู้และ

การพัฒนาที่
สนับสนุน

ความตอ้งการ
ของส่วน

ราชการและ
การพัฒนา

ตนเอง

2559

ชื่อแผนพัฒนาองค์กร : การวิเคราะห์ความตอ้งการในการพัฒนาบคุลากร

หมวด : ๕ การมุ่งเน้นบคุลากร (Human Resource)

ผลผลิตหรือตวัชี้วัด  
   (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง งบประมาณสิ้นสุด
2558

 แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปงีบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตวัชี้วัดหลักของแผนงาน : มีแผนพัฒนาบคุลากร

                         3. สรุปผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรระดบัหน่วยงาน

ประเดน็การ
ปรับปรุง

ระยะ
เวลา

เริ่มตน้



ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

2559
ผลผลิตหรือตวัชี้วัด  
   (ระดบักิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เก่ียวข้อง งบประมาณสิ้นสุด
2558

กิจกรรม/ขั้นตอน หมายเหตุ
ประเดน็การ

ปรับปรุง
ระยะ
เวลา

เริ่มตน้

3. ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
ความเหมาะสมของแต่ละ
กลุ่ม

๑ วัน พ.ค. ก.ย.  - วิธีการพัฒนา
บุคลากรตามความ
เหมาะสมแต่ละกลุ่ม
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
องค์การ
 - แผนพัฒนาบุคลากร

4. สรุปผลการด าเนินงาน 30 วัน ก.ย. ผลการด าเนินงาน

ลงนาม

         พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
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