


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   

โรงพยาบาลหนองมะโมง พ.ศ.2565 

 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   โรงพยาบาลหนองมะโมง  พ.ศ.2565 

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

มิตทิี่ 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

1.การวางแผนและบริหาร
กําลังคน เพ่ือรองรับแผน
ยุทธศาสตร และความยั่งยืนของ
องคกร 
 

- เพ่ือวางแผนและบริหาร
กําลังคนดานสุขภาพ  

- มีแผนการบริหาร
จัดการกําลังคนดาน
สุขภาพ 

- แผนอัตรากําลังที่สอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงาน 
 

ตุลาคม 2564 กลุมงานบริหารทั่วไป 

2. พัฒนากําลังคนคุณภาพ
สอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน 

- เพ่ือใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ทักษะและ
สมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 
 

- บุคลากรจํานวน 104 
คน 

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

3. บุคลากรไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมใหมีความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
 

- เพ่ือใหบุคลากรมีเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพที่
ชัดเจน 

- บุคลากรจํานวน 104 
คน 

- จํานวนตําแหนงท่ีมีแผนสราง
ความกาวหนาในอาชีพ  

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

4. เตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับการ
สูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุ และการบริหาร
ความหลากหลาย 
 

- เพ่ือจัดเตรียมการสืบทอด
ตําแหนงเพ่ือความตอเนื่องใน
การบริหารราชการ 

- มีแผนรองรับการ
สูญเสียอัตรากําลัง เพ่ือ
สรางความตอเนื่องใน
การบริหารราชการของ
หนวยงาน 
 

- จํานวนตําแหนงขาราชการที่
ไดรับการพัฒนาตามแผนสืบ
ทอดตําแหนงเพื่อสรางความ
ตอเน่ืองในการบริหารราชการ 
 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 



มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

มิตทิี่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับ
ภารกิจหลัก และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหมีการบริหารจัดการ
กําลังคนดานสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ขาราชการ 51 คน - รอยละของบุคลากรทีมีความ
พรอมรองรับการเขาสูตําแหนง
ที่สูงข้ึน ไดรับการพัฒนา (ไม
นอยกวารอยละ 90) 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 

- เพ่ือใหฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรบุคคลมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
ตอบสนองการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่ตอบสนองการใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ 

- รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการใชงานระบบ 
HROPS 
 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

มิตทิี่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับผลงาน
และสมรรถนะ 

-เพ่ือใหระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได 

- ขาราชการ 51 คน 
- พนักงานกระทรวงฯ  
26 คน 
- พนักงานของรัฐ 2 คน 
-ลูกจางชั่วคราว 4 คน 

รวม  83 คน 

1.บุคคลากรมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานไม
นอยกวารอยละ 60 
2. บุคลากรไดรับการเลื่อน
ระดับตามรอบระยะเวลา รอย
ละ 100 
3. ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

2.พัฒนาระบบคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนเพ่ือดึงดูด และ
ธาํรงรักษากําลังคนคุณภาพ 
 

. มีระบบคาตอบแทน และ
สิทธิประโยชนเพ่ือดึงดูด และ
ธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ 

- บุคลากรจํานวน 104 
คน 

- รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอระบบการจาย
คาตอบแทน 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 



มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 
 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

มิตทิี่ 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางโปรงใสและ
ความพรอมใหมีการตรวจสอบ 

- ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

-ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- หนวยงานผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ตามแนวทางคูมือการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

มิตทิี่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
1. โรงพยาบาลหนองมะโมงเปน
องคกรแหงความสุข 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดระบบทีมเสริมสราง
ความผูกพันของบุคคลกรใน
การปฏิบัติงานในองคกร 
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
สภาพแวดลอมและระบบ
สวัสดิการใหเหมาะสมกับการ
ทํางานที่ดี 

- บุคลากรจํานวน 104 
คน 

1. รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในการเขารวมกิจกรรม
การสรางทีมเสริมสรางความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร 
2. รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอระบบสวัสดิการ
และสภาพแวดลอม 
 3. รอยละของบุคลากร 
ที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสาอยาง
ตอเน่ือง 
4. ผลการประเมินความสุขของ
บุคลากร (Happinometer) 
โดยรวมไมนอยกวาคาเฉลี่ยของ
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

 


