โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหอัตรากําลังและวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*********************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหมีการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรดาน
สุขภาพ โดยวิเคราะหจาก
1. ภาระงานและอัตรากําลังที่มีในปจจุบันเพื่อหาสวนขาด โดยประเมินภาระงานบริการดานสุขภาพ
ในกิจกรรมหลักของแตละวิชาชีพที่ใหบริการประชาชนในลักษณะหา Full Time Equivalent (FTE) ที่เหมาะสม
สําหรับการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
2. เปาหมายบริการ(Service Targets)
3. สัดสวนประชากรที่รับผิดชอบของหนวยบริการ
เพื่อกําหนดเปนกรอบอัตรากําลังและแนวทางการจางงานประเภทตาง ๆ โดยแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 1391 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
และเพื่อใหการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรดานสุขภาพ เปนไปอยางเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคลองตามภาระงานที่
เปนจริงมากขึ้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการทบทวนการจัดทํากรอบอัตรากําลัง รอบที่ 2 ขึ้น
โดยแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหความตองการอัตรากําลังตามภาระงานในสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อทําการวิเคราะหบทบาทภารกิจและความตองการอัตรากําลังบุคลากรตามภาระงานของสายวิชาชีพและ
สายสนับสนุน นั้น
บัดนี้ การดําเนินการทบทวนการจัดทํากรอบอัตรากําลัง รอบที่ 2 ของคณะทํางานฯ ไดเสร็จสิ้นแลว
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงใหผูบริหารเขตสุขภาพและผูบริหารสวนราชการ รวมทั้งผูรับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM และ HRD) ของเขตสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล
ทั่วไปทุกแหง มีความรูและเขาใจในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานสุขภาพสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อวางแผน
กําลังคนใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยบริการตอไป
2. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อใหผูบริหารผูรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM และ HRD) ของเขตสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป สามารถวิเคราะหอัตรากําลัง รวมทั้งจัดทํา
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพรายหนวยบริการได
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM และ HRD) ในการวิเคราะหอุปสงค
(Demand) อุปทาน (Supply) และชองวาง (Gaps) ของกําลังคน
๒.3 เพื่อใหโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป มีแผนกําลังคนโดยจัดทําเปนแผนการจางงานป 2559
2.4 เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตสุขภาพ ติดตามและควบคุมกํากับการวางแผน
กําลังคนของหนวยบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ตัวชี้วัด

1. จํานวนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลที่เขารวมการประชุม
2. รอยละ 80 ของผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลที่เขารวมการประชุม สามารถวิเคราะห
อัตรากําลัง รวมทั้งจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพรายหนวยบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย จํานวน 900 คน โดยแบงเปน 2 รุน ประกอบดวย
1. ผูรับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเขตสุขภาพ เขตที่ 1 – 12 (CHRO และทีม)
เขตละ 3 คน
2. ผูไดรับมอบหมายใหวางแผนกําลังคนของสวนราชการ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด: นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ หนวยงานละ 1 คน
- โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป: รองผูอํานวยการฝายการแพทยหรือ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ไดรับมอบหมายใหวางแผนกําลังคน
และหัวหนากลุมการพยาบาล หนวยงานละ 2 คน
3. ผูรับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล (ทําหนาที่ HRM และ HRD) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป หนวยงานละ 2 คน
4. คณะทํางานวิเคราะหความตองการอัตรากําลังตามภาระงานในสวนภูมิภาค
5. ผูแทนหนวยงานสังกัดสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. ประธาน ผูจัดการประชุม และผูสังเกตุการณ

5. วิธีดําเนินการ
การชี้แจง และแบงกลุมฝกปฏิบัติ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการแบงเปน 2 รุนๆ ละ 1 วัน
- รุนที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 (เขตสุขภาพที่ 1 – 4, 6 และ 9 )
- รุนที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2558 (เขตสุขภาพที่ 5, 7 –8 และ 10 - 12)
สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ตรงขาม รพ.เจาพระยา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
7. งบประมาณ
คาใชจายในการดําเนินการเบิกจายจากเงินงบประมาณของกลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง
ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 952,000 บาท (เกาแสนหาหมื่น สองพัน บาทถว น) เพื่อเปน คา ใชจา ย
สําหรับประธาน คณะทํางานฯ ผูเขารวมประชุม และผูจัดการประชุม ดังรายละเอียดตอไปนี้
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
900 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
= 90,000 บาท
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ
900 คน x 400 บาท x 1 มื้อ
= 360,000 บาท
- คาที่พัก (สําหรับคณะทํางานฯ) 30 คน x 800 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง = 48,000 บาท
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- คาพาหนะ(สําหรับคณะทํางานฯ) 30 คน x 6,000 บาท x 2 ครั้ง
- คาเชาหองประชุม
วันละ 20,000 บาท x 2 ครั้ง
- คาเอกสาร
900 ชุด x 50 บาท
- คาใชจายอื่นๆ
รวมเปนเงิน
หมายเหตุ คาใชจายดังกลาวขางตน สามารถนํามาถัวเฉลี่ยกันไดทั้งหมด

= 360,000 บาท
= 40,000 บาท
= 45,000 บาท
=
9,000 บาท
= 952,000 บาท

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เขตสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป สามารถวิเคราะหอัตรากําลัง รวมทั้งจัดทํา
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพของตนเองได
๒. เขตสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไปมีกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานสุขภาพ เพื่อ
ใชประกอบการวางแผนกําลังคน และแผนการจางงานบุคลากรป 2559
3. เขตสุขภาพมีร ะบบการติดตามและควบคุมกํากับการวางแผนกําลังคนของหนวยบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. การประเมินผล
กรอบอัตรากําลัง แผนกําลังคน และแผนการจางงานบุคลากร ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั่วไป และเขตสุขภาพ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ..................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสันสนิษฐ ลีลาสวัสดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
ลงชื่อ...............................................ผูเห็นชอบโครงการ

