โครงการประชุมชี้แจงการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรดานสุขภาพ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพ
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 ครอบคลุม และสอดคลองตามภาระงาน
ที่เปนจริงมากขึ้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดทําการทบทวนการจัดทํากรอบอัตรากําลัง รอบที่ 2 ขึ้น
โดยแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหความตองการอัตรากําลังตามภาระงานในสวนภูมิภาค สังกัดสํ านั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อทํ าการวิ เคราะห บทบาทภารกิ จและความต องการอั ต รากํ า ลั ง ตามภาระงานของสายวิ ช าชี พ และ
สายสนับสนุน นั้น
บัดนี้ การทบทวนการวิเคราะหบทบาทภารกิจและความตองการอัตรากําลังตามภาระงาน รอบที่ 2
ไดเสร็จสิ้นแลว เห็นสมควรชี้แจงผูบริหารทุกระดับและผูรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพ/จังหวัด/
โรงพยาบาล ใหมีความรู ความเขา ใจเกี่ย วกับ เกณฑการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร ดานสุขภาพซึ่งครอบคลุม
บุคลากรสายวิชาชีพและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนําไปบริหารจัดการกําลังคนของสถานบริการทุกระดับ และใชเปนกรอบ
การจางงานบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูบริหารทุกระดับมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพ
๒.๒ เพื่อใหผูรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของเขตสุขภาพ/จังหวัด/โรงพยาบาล มีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. กลุมเปาหมาย...
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๓. กลุมเปาหมายรวม ๔ ภาค จํานวน 2,136 คน
๓.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
จํานวน
3.2 นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) หรือ
จํานวน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) หนวยงานละ 1 คน
3.3 ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
จํานวน
3.4 รองผูอํานวยการฝายการแพทย และรองผูอํานวยการฝายบริหาร
จํานวน
ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
3.5 ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง
จํานวน
๓.6 CHRO พรอมทีม เขตละ 5 คน
จํานวน
๓.7 COO
จํานวน
๓.8 สาธารณสุขอําเภอ จังหวัดละ 2 คน
จํานวน
๓.9 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดละ 2 คน
จํานวน
3.10 ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย จํานวน
และโรงพยาบาลทั่วไป หนวยงานละ 2 คน
๓.11 คณะทํางาน ผูเขารวมประชุมจากสวนกลาง และผูจัดการประชุม
จํานวน

76 คน
76 คน
116 คน
232 คน
716
60
12
152
152
384

คน
คน
คน
คน
คน
คน

160 คน

๔. วิธีการดําเนินการ
- บรรยาย
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต
รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2558 ภาคเหนือ (เขต 1 – 3)
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7 – 10)
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ภาคกลาง (เขต 4 – 6)
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ภาคใต (เขต 11 – 12)
๖. งบประมาณ
จํานวน ๒,320,800 บาท (สองลานสามแสนสองหมื่นแปดรอยบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 2,136 คน X 50 บาท X 2 มื้อ = 213,600 บาท
- อาหารกลางวัน 2,136 คน X 400 บาท = 854,400 บาท
- คาพาหนะเดินทาง 40 คน X 6,500 บาท X 4 ครั้ง = 1,040,000 บาท
- คาที่พัก 40 คน X 850 บาท X 1 คืน X 4 ครั้ง = 136,000 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท X 40 คน X 2 วัน X 4 ครั้ง = 76,800 บาท
ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวจายได
7.หนวยงาน...

-37. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมประชุมไดรับทราบแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพและสามารถจัดทํา
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานสุขภาพ

