
 

 

แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และความรู้ในการบริหารต าแหน่งว่างของข้าราชการ กรมอนามัย รอบ 6 เดือนหลัง 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

15 ประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย  
และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค       
ของการบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ  
กรมอนามัย  

เมษายน 
63 

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

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

16 ประชุมกลุ่มเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารจัดการ
ต าแหน่งว่าง ตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด  
และหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัย ก าหนด  
เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
ความรู้ในการบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ  
กรมอนามัย 

เมษายน 
63 

1 ไม่มี มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ  
และความรู้ในการบริหาร 
ต าแหน่งว่างข้าราชการ  
กรมอนามัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

17 ประชุมกลุ่มเพ่ือจัดท าแผนบริหารต าแหน่งว่าง  
และแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย 
มาตรการ และความรู้ในการบริหาร 
ต าแหน่งว่างของข้าราชการ กรมอนามัย 

เมษายน 
63 

1 ไม่มี มีแผนบริหารต าแหน่งว่าง และ
แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย มาตรการ และ 
ความรู้ในการบริหารต าแหน่งว่าง 
ของข้าราชการ กรมอนามัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

18 น าเสนอสถานการณ์ต าแหน่งว่างปัจจุบัน 
รวมถึงแผนบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ  
กรมอนามัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท างาน  
กรมอนามัย  กลุ่มท่ี 8 กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน 
(HR)  

เมษายน 
63 

1 ไม่มี ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์
ต าแหน่งว่างปัจจุบัน รวมถึงแผน
บริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ  
กรมอนามัย 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
 

19 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษลงมา และเพ่ือขอรับเงิน
ประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ 

เมษายน 
- 

พฤษภาคม 
63 

1 ไม่มี มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ   
ระดับช านาญการพิเศษลงมา  
และเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
ระดับช านาญการ 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
 

20 แจ้งเวียนแนวทางบริหารจัดการต าแหน่งว่าง 
ไปยังหน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง                          
เพ่ือด าเนินการสรรหาเชิงรุก   

พฤษภาคม 
- 

มิถุนายน 
63 

1 ไม่มี มีแนวทางการบริหารจัดการ
ต าแหน่งว่าง 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

21 ด าเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ 
เพ่ือปรับลดระดับต าแหน่งชั่วคราวเพื่อย้าย
บุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 
63 

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

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์ 
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร 
 

22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ล่วงหน้าภายใน 6 เดือน   

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 
63 

1 9,300 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ 
ที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ล่วงหน้าภายใน 6 เดือน   

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นายบรรจง ด าแพร 
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร 
นางสาวกนกรช  เสือโรจน์ 

23 จดัท าหลักเกณฑ์มาตรฐานการเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ือแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้                     
ของกรมอนามัย   

มิถุนายน 
 - 

 กันยายน 
63 

1 60,000 มีหลักเกณฑ์มาตรฐานการเสนอ
ผลงานวิชาการเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งทีสู่งขึน้                     
ของกรมอนามัย   

เจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

จ านวน/
เป้าหมาย 

(ครั้ง) 

งบประมาณ 
 

Output/Outcome 
ที่คาดหวัง 

ผู้รับผิดชอบ 

24 ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการ โดยให้ศูนย์อนามัยด าเนินการ
คัดเลือก และข้ึนบัญชีแยกหน่วยงาน   

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 
63 

1 ไม่มี ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการได้ครบตามต าแหน่ง
ที่เปิดรับสมัคร 

นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นายบรรจง ด าแพร 
 

25 สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการ 
ต าแหน่งว่างข้าราชการ กรมอนามัย 

กันยายน 
63 

1 ไม่มี อัตราว่าง เท่ากับร้อยละ 5 นางสาวศิริมา  ทองผิว 
นางสาวกนกรช  เสือโรจน์ 
นางสาวกนกลักษณ์  อภิชัยสวัสดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 


