
 
 

แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และความรู้ในการบริหารต าแหน่งว่างของข้าราชการ กรมอนามัย 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย

(ครั้ง) 
งบประมาณ 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย  
และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค       
ของการบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย  

ตุลาคม  
2562 

1 ไม่มี มีข้อมูลสถานการณ์ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ กรมอนามัย และปัจจัย 
ที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค 
ของการบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ 
กรมอนามัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

2 ประชุมกลุ่มเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารจัดการ
ต าแหน่งว่าง ตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด  
และหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัย ก าหนด  
เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้
ในการบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย 

ตุลาคม  
2562 

1 ไม่มี มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ  
และความรู้ในการบริหารต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ กรมอนามัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

3 ประชุมกลุ่มเพ่ือจัดท าแผนบริหารต าแหน่งว่าง  
และแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 
มาตรการ และความรู้ในการบริหาร 
ต าแหน่งว่างของข้าราชการ กรมอนามัย 

พฤศจิกายน
2562 

1 ไม่มี มีแผนบริหารต าแหน่งว่าง และแผน 
การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 
มาตรการ และความรู้ในการบริหาร
ต าแหน่งว่างของข้าราชการ กรมอนามัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

4 น าเสนอสถานการณ์ต าแหน่งว่างย้อนหลัง 5 ปี 
และสถานการณ์ต าแหน่งว่างปัจจุบัน รวมถึงแผน
บริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบบริหารและวิธีท างาน กรมอนามัย   
กลุ่มท่ี 8 กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน (HR) 

พฤศจิกายน
2562 

1 ไม่มี ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ 
ต าแหน่งว่างย้อนหลัง 5 ปี  
และสถานการณ์ต าแหน่งว่างปัจจุบัน 
รวมถึงแผนบริหารต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ กรมอนามัย 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

5 แจ้งเวียนแนวทางบริหารจัดการต าแหน่งว่าง 
ไปยังหน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง                   
เพ่ือด าเนินการสรรหาเชิงรุก   

พฤศจิกายน
2562 

1 ไม่มี มีแนวทางการบริหารจัดการ
ต าแหน่งว่าง 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร 

6 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบบริหารและวิธีท างาน กรมอนามัย  
กลุ่มท่ี 8 กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน (HR)  
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดส่งผลงานทางวิชาการ 

พฤศจิกายน 
2562 

1 ไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการ
จัดส่งผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีเสนอ 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
 

7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ภารกิจสนับสนุนเพื่อก าหนดแนวทาง 
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ 

พฤศจิกายน 
2562 

1 ไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการ
จัดส่งผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีเสนอ 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
 

8 ด าเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ 
เพ่ือปรับลดระดับต าแหน่งชั่วคราว เพ่ือย้ายบุคคล
มาด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
 

พฤศจิกายน 
2562 

1 ไม่มี อ.ก.พ. กระทรวงฯ เห็นชอบ 
ให้ปรับลดระดับต าแหน่งชั่วคราว
เพ่ือย้ายบุคคลมาด ารงต าแหน่ง 
ที่ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับทรงคุณวุฒิ 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
 

9 จัดท าแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการ ของกรมอนามัย 
เสนอ อ.ก.พ. กรมอนามัย 

มกราคม  
2563 

1 ไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบนโยบาย 
ตามท่ีเสนอ 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวกนกรช  เสือโรจน์ 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

10 ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการ โดยให้ศูนย์อนามัย 
ด าเนินการคัดเลือก และขึ้นบัญชีแยกหน่วยงาน   

มกราคม  
2563 

1 ไม่มี ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการได้ครบ 
ตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นายบรรจง ด าแพร 
 

11 จัดท าแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการ ของกรมอนามัย  
เสนออธิบดีกรมอนามัย  
เพ่ือแจ้งเวียนหน่วยงานทราบ 

กุมภาพันธ์ 
2563 

1 ไม่มี หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
ทราบแนวทางการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ  
ของกรมอนามัย 

นางสาวศิริมา ทองผิว 
นางสาวกนกรช เสือโรจน์ 

12 พัฒนาการสื่อสารข้อมูล  
และติดตามการด าเนินงานกับผู้รับบริการ 
โดยด าเนินการพัฒนาระบบติดตามงานออนไลน์ 

กุมภาพันธ์ 
- มีนาคม 
2563 

1 งบประมาณ 
กองแผนงาน 

 

มีระบบติดตามงานออนไลน์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มทะเบียนประวัติ 
และบ าเหน็จความชอบ 

13 ด าเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการให้แก่ 
ผู้ที่อยู่ระหว่างประเมินผลงานวิชาการ 

มีนาคม 
2563 

1 73,800 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ 

นางวรรณภา กางกั้น 
นางสาวศิริมา ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
นางวิภาวี เสมวงศ์ 
นางสาวพัชราภรณ์ คงไพบูลย์ 

14 สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ 
ต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย 

มีนาคม 
2563 

1 ไม่มี อัตราว่าง เท่ากับร้อยละ 8 นางสาวศิริมา ทองผิว 
นางสาวกนกรช เสือโรจน์ 
นางสาวกนกลักษณ์  อภิชัยสวัสดิ์ 

 
 


