
นโยบายบริหารจัดการกาํลังคน 

ของกระทรวงสาธารณสขุ



การบริหารและพฒันากาํลังคน

การกระจายอัตรากาํลัง

ความก้าวหน้าในสายงานการพยาบาล



นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ

เร่ือง

การบริหารและพฒันากาํลังคน



เป้าประสงค์ (Goal)

บคุลากรกระทรวงสาธารณสขุมจีาํนวน        

และการกระจายท่ีเหมาะสม โดยมีขวัญกาํลังใจ

และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ



มาตรการระยะเร่งด่วน 
(ภายใน ก.ย.2557)

มาตรการระยะกลาง ทาํใน 1 ปี 

(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)

มาตรการระยะยาว 

(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 61)

มาตรการดาํเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ



มาตรการเร่งด่วนด้านกาํลงัคน

(ภายใน ก.ย.57)



มาตรการระยะเร่งด่วน

1. การบรรจลุกูจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นข้าราชการ ตามมติ ครม. ปี 2556 - 2558

2. การบรรจนัุกเรียนทนุรัฐบาล (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)               

ท่ีจบการศึกษา และเข้าปฏิบติัหน้าท่ีต้ังแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นข้าราชการ



ขัน้ตอนการขอกาํหนดตาํแหน่งเพิ่มใหม่

1. สป. ให้ข้อมูลประกอบการพจิารณาของ 

คณะกรรมการกล่ันกรองฝ่ายสังคมจติวิทยา คสช.

เม่ือวันที่ 10 มิ.ย. 2557

2. หวัหน้าสาํนักงานฝ่ายสังคมจติวิทยา คสช.            

ให้ข้อมูลประกอบการพจิารณาของ                

หวัหน้าฝ่ายสังคมจติวิทยา

3. สป. ให้ข้อมูลประกอบการพจิารณาของ     

เลขาธิการ คสช.

4. เลขาธิการ คสช. ให้ข้อมูลประกอบการ

พจิารณา  ของหวัหน้า คสช.

5. อนุมัตติาํแหน่งเพิ่มใหม่

6. สป. จัดสรรตาํแหน่ง

รอแจ้งจากฝ่ายสังคมจติวิทยา 

คสช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง



3. การเยียวยาผูท่ี้เคยเป็นลกูจ้างและพนักงานราชการ ซ่ึงได้รับการบรรจ ุ

เป็นข้าราชการก่อน วันท่ี 11 ธันวาคม 2555 ให้ปรับเงินเดือนเทียบเคียง

กับผูท่ี้ได้รับการบรรจหุลัง วันท่ี 11 ธันวาคม 2555

4. การปูนบาํเหน็จให้แก่หน้าท่ีกระทรวงสาธารณสขุท่ีได้รับบาดเจ็บ        

ทพุพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบติัหน้าท่ีราชการ (เช่น เจ้าหน้าท่ีใน 

จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานให้บริการส่งต่อผูป่้วย ฯลฯ)

มาตรการระยะเร่งด่วน



5. การขยายเวลา การจ่ายค่าตอบแทนกาํลังคนด้านสาธารณสขุ          

ตามมติ ครม. (ฉบบัท่ี 8 และ 9) ในหลักการเดิมไปก่อน

6. ใช้หลักเกณฑ์ใหม ่ในการแต่งต้ัง โยกย้าย นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด   

และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป

มาตรการระยะเร่งด่วน



มาตรการระยะกลางด้านกาํลงัคน

(1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)



1. การวิเคราะห์ความต้องการกาํลังคนท้ังระบบ เพือ่จัดทาํ

แผนการผลิต และพฒันากาํลังคนของกระทรวงสาธารณสขุ

2. การประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 8 และ 9         

เพือ่เสนอขอทบทวน

มาตรการระยะกลาง ......



3. การกาํหนดแนวทางความก้าวหน้าเสนอ ก.พ. เพือ่ลดความเหล่ือมลํ้า
กับข้าราชการประเภทอ่ืน ในประเด็น..

    - อัตราเงินเดือนเต็มข้ัน

    - การกาํหนดตาํแหน่งสงูข้ึน

    - ระบบการประเมินผลงานวิชาการ

4. เตรียมจัดทาํ พ.ร.บ. ข้าราชการกระทรวงสาธารณสขุ

มาตรการระยะกลาง ......



มาตรการระยะยาวด้านกาํลงัคน

(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.61)



1. การประเมนิผลการจ่ายค่าตอบแทน เพือ่ปรับระบบ   

การจ่ายค่าตอบแทนกาํลังคนท้ังระบบ

2. การผลิตและพฒันากาํลังคนรายวิชาชีพท้ังระบบ   

ตามแผนพฒันาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)

มาตรการระยะยาว ......



3. แผนการผลิตแพทย์เพือ่สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการของประชาชน

    - การผลิตแพทย์ก่อนปริญญา (CPIRD ODOD) ตาม
ความขาดแคลนของเขตสขุภาพ

    - การผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว จาํนวน 
1,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี (2558 – 2562)

มาตรการระยะยาว ......



การกระจายอัตรากาํลัง สายงานพยาบาลวิชาชีพ

FTE

- ตาํแหน่งบรรจุข้าราชการ 
ปี 2556 จาํนวน 7,547 ตาํแหน่ง และ 

1,361 ตาํแหน่ง จัดสรรโดยใช้ FTE และ 

population base

- ตาํแหน่งบรรจุข้าราชการ 
ปี 2557 - 2558 ปีละ 7,547 ตาํแหน่ง 

จัดสรรโดยใช้ FTE 2 และ 

population base

Population  base

- รพ.สต  กาํหนดให้

มีพยาบาลวชิาชีพ : 2,500

- หากประชากรไม่ถงึ
แต่ยังไม่มีพยาบาลวชิาชีพ 
กาํหนดให้มีได้ แห่งละ 1 

ตาํแหน่ง



ความก้าวหน้าในสายงาน

พยาบาลวชิาชีพ



ตามพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551

ก.พ. กําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการกําหนดตําแหน่ง

ในสายงานเกีย่วกบัการพยาบาล

ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/683 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2552

ตามหนังสอืสาํนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.3.3/314 ลงวนัที่ 10 สงิหาคม 2552



การดาํเนินการกาํหนดตาํแหน่ง ระดบัเช่ียวชาญ และชํานาญการพเิศษ

Ω สป. แต่งตั้งคณะทํางานวิเคราะหบ์ทบาท ภารกิจ ประกอบการประเมินค่างาน เพือ่

กําหนดตําแหน่งสูงข้ึนในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Ω สป. แต่งตั้งคณะทํางานชดุผูแ้ทนวิชาชีพ (12 เครือข่าย) จดัทํารายละเอียด หนา้ที่

ความรบัผิดชอบ ภาระงาน เกณฑก์ารจดัลําดบั

Ω สป. จดัทําแผนการกําหนดตําแหน่งระดบัเช่ียวชาญ และชํานาญการพเิศษ ในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค เป็นแผน 5 ปี (ปี 2556-2560)



ความก้าวหน้าในสายงานพยาบาลวชิาชีพ

โรงพยาบาลชุมชน จาํนวน

ทัง้หมด

พรบ.

2535

พรบ. 2551 หมายเหตุ

ระดับชาํนาญการพเิศษ ตาํแหน่ง ปี

 2556

ปี 

2557

® หวัหน้าพยาบาล รพช. 751 448 60 242 กาํหนดครบทุกแห่ง

ตามท่ีมีคุณสมบติั (242 แห่ง) 

® พยาบาลวชิาชีพ รพช. 93  - 18 เหลือ 75

(รอดําเนินการตามแผน)



อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข

ในการประชุมครัง้ที่ 3 / 2557

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2557

อนุมัตกิารปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งหวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 

เป็น ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชาํนาญการพเิศษ  จาํนวน 242 ตาํแหน่ง

(ครบ 100 %)



การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่งสายงานพยาบาล

1. ก.พ.กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งในสายงานเก่ียวกบัการพยาบาล  ตาม

หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.3/314 ลว.10 ส.ค.52 และ ท่ี นร 1008.3.3/683 ลง 30 ธ.ค.52

2.      สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสขุ ให้ความเหน็ชอบปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 และสง่เร่ืองให้ ก.พ.พิจารณา

3. สํานกังาน ก.พ.ขอให้จดัทําหลกัเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งในสายงานเก่ียวกบัการพยาบาลเป็น

หลกัเกณฑ์ภาพกระทรวง

4. กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรรมการจากสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  กรมต่างๆ    และ

สํานกังาน ก.พ. ร่วมกนัพิจารณาจดัทําร่างเกณฑ์

5. นําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสขุ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ ก.พ. ดงันี ้



สาระสําคญัของการปรบัปรุงหลกัเกณฑฯ์

ระดบัชํานาญการพเิศษ

1.หวัหน้าพยาบาล ใน รพ.ระดับทุตยิภมูิ

ระดับต้นและระดับกลาง เป็นชาํนาญการพเิศษ

5. พยาบาลเฉพาะทาง ท่ีปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู 

(APN) เป็นชํานาญการพิเศษ ได้ตามสาขา
ความต้องการของโรงพยาบาล สาขาละ 1 ตําแหน่ง

2.หวัหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เป็นชาํนาญการพเิศษ

   4. หากภาระงานสูงมาก ให้กาํหนดหวัหน้าทีมที่ 2

 เป็นชาํนาญการพเิศษ เพิ่มได้อีก

3.หวัหน้าทีมการพยาบาล เป็นชาํนาญการพเิศษ 



สาระสําคญัของการปรบัปรุงหลกัเกณฑฯ์

ระดบัเชี่ยวชาญ

 ● การพยาบาลสาขา      

    สูต-ินรีเวชกรรม 

 ● การพยาบาลสาขา 
    ศัลยกรรม 

 ● การพยาบาลสาขา

      ออร์โธปิดกิส์ 

 ● การพยาบาลโรคติดต่อฯ

 ● การพยาบาลผู้ป่วย

     จิตเวช 

 ● การพยาบาลในชุมชน
  

-    หวัหน้าพยาบาลใน รพ.ท่ีให้บริการ

 ตัง้แต่ระดบัทตุิยภมูริะดบัสงูขึน้ไป หรือ 

ระดบั A  S  M1 และ M2  (ขนาด 150 

เตียงขึน้ไป และมีอตัราครองเตียง 80%)

หรือ  โรงพยาบาลท่ีให้บริการเฉพาะโรค

เฉพาะทาง กําหนดเป็นระดบัเช่ียวชาญได้

●  ผู้ป่วยหนัก  

● ผู้ป่วยผ่าตัด 

● การพยาบาลวิสัญญี 

● ผู้ป่วยอุบัตเิหตุและ
ฉุกเฉิน

● การพยาบาลผู้คลอด 

● การพยาบาลสาขา      
     อายุรกรรม

● การพยาบาลสาขา      
   กุมารเวชกรรม

2.พยาบาลผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางการพยาบาล ใน รพ. 

ระดับตตยิภมูิ หรือระดับ A และ S (ขนาด 300 เตียง

ขึน้ไป และมีอัตราครองเตียง 80%  หรือศูนย์  หรือ
สถาบันเฉพาะทาง

1. หวัหนา้พยาบาล



เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข 

เม่ือ 28 มถุินายน 2556                  

และ 19 กันยายน 2556

มีมตอินุมัตหิลักการและให้ไปจดัทาํ

แผนการกาํหนดตาํแหน่งทุกสายงานใน

ภาพรวม และนํามาเสนออีกครัง้



สรุปจํานวนตําแหน่ง และจํานวนเงนิ

ท่ีเพิม่ขึน้จากการกาํหนดตําแหน่งสูงขึน้ในสายงานการพยาบาล 

ตามเกณฑ์ท่ีปรับปรุงใหม่

(ข้อมูลสํานักการพยาบาล)

ระดบัชาํนาญการพเิศษ จาํนวน 27,836 ตาํแหน่ง
เป็นเงนิ 

557,555,080 บาท

ระดบัเช่ียวชาญ จาํนวน 840 ตาํแหน่ง
เป็นเงนิ

16,766,400 บาท

ต่อ
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