
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. วางแผนและบริหารอัตราก าลังให้ หน่วยงานในสังกัด สสอ.อากาศอ านวย ๑.จ านวนหน่วยงานทีม่ีแผน อัตราก าลัง การวิเคราะหอ์ัตราก าลัง 30 35 40 45 50 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับยุทธศาตร์ มีแผนอัตราก าลังทีส่อดคล้องเพยีงพอ ทีส่อดคล้องกับภารกิจ (Workforce Planning) สสอ.อากาศอ านวย

กับภารกิจหลัก
๒.ระดับความส าเร็จการจัดท าแผน 1 2 3 4 5 สสอ.อากาศอ านวย 

อัตราก าลังระยะ ๕ ปี รพ.สต.ทุกแหง่

๒. พฒันาก าลังคนคุณภาพสอดคล้องกับ ก าลังคนทีไ่ด้รับการพฒันาใหม้ีความรู้ ๑.ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันา การพฒันาบคุลากรตาม ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.อากาศอ านวย 

ภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทกัษะและสมรรถนะ พร้อมรองรับการ ตามแผนยุทธศาสตร์พฒันาบคุลากร แผนยุทธศาสตร์การพฒันา รพ.สต.ทุกแหง่

รองรับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง สสอ.อากาศอ านวย บคุลากร สสอ.อากาศอ านวย
๒.ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.อากาศอ านวย 

สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้พฒันาอย่าง รพ.สต.ทุกแหง่

ต่อเนื่อง
๓.ร้อยละของบคุลากรทีม่ีทกัษะ Digital ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.อากาศอ านวย 

Literacy ทีพ่งึประสงค์ รพ.สต.ทุกแหง่

๓. บคุลากรได้รับการสนับสนุนและ บคุลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน จ านวนต าแหน่งทีม่ีแผนสร้างความ การจัดท ากรอบส่ังสม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ส่งเสริมใหม้ีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาขีพทีช่ัดเจน ก้าวหน้าในอาชีพ(Caree path) ประสลการณ์และสร้าง สสอ.อากาศอ านวย

เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพตามต าแหน่ง

๔.เตรียมก าลังคนเพือ่รองรับการสุญเสีย มีแผนรองรับการสูญเสียอัตราก าลัง จ านวนต าแหน่งข้าราชการทีไ่ด้รับ การสืบทอดต าแหน่ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุและ เพือ่สร้างความต่อเนื่องในการบริหาร การพฒันาตามแผนสืบทอดต าแหน่ง เพือ่สร้างความต่อเนื่อง สสอ.อากาศอ านวย

การบริหารความหลากหลาย ราชการของสสอ.อากาศอ านวย เพือ่สร้างความต่อเนื่องในการบริหาร ในการบริหารราชการ
ราชการ (Succession Plan) (Succesion Plan)

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

มิติที๑่ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์



ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

๑. พฒันากระบวนการบริหาร มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ร้อยละความพงึพอใจต่อกระบวนการ พฒันากระบวนการบริหาร ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทรัพยากรบคุคลทีส่อดคล้องกับภารกิจ ทีม่ีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรบคุคล สสอ.อากาศอ านวย

หลักและรองรับการเปล่ียนแปลง

๒. พฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบคุคล ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑.จ านวนหน่วยงานทีม่ีข้อมูลบคุลากร การบรูณาการระบบฐาน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทรัพยากรบคุคลทีต่อบสนองการใช้ ทีถู่กต้อง และเปน็ปจัจุบนั ข้อมูลทรัพยากรบคุคลใหม้ี สสอ.อากาศอ านวย

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เปน็ปจัจุบนั

๒. จ านวนการบนัทกึข้อมูลความ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เคล่ือนไหวของเจ้าหน้าทีท่กุราย สสอ.อากาศอ านวย

ในระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการบคุลากรสาธารณสุข(HROPS)
นับต้ังแต่วันทีอ่อกค าส่ังโดยข้อมูล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเปน็
ปจัจุบนั

๒. มีการน าระบบ Digital มาใช้ ๑.จ านวนกระบวนการทีน่ าระบบ พฒันากระบวนการโดยใช้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ในการบริหารทรัพยากรบคุคล Digital มาใช้ด าเนินงาน ระบบ Digital มาใช้บริหาร สสอ.อากาศอ านวย

ทรัพยากรบคุคล

๓. การติดตาม ตรวจสอบการใช้ต าแหน่ง มีระบบการติดตามตรวจสอบและ ๑. จ านวนหน่วยงานทีร่ายงานผลการ พฒันาระบบการติดตาม ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

และบริหารอัตราว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้ต าแหน่ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตรวจสอบ และประเมินผล สสอ.อากาศอ านวย

การใช้ต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งข้าราชการ
(Workforce Audit)

มิติที ่๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล



ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

๒. จ านวนอัตราว่างของต าแหน่ง >๕ ๔ ๓ ๒ ๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้าราชการไม่เกินร้อยละ ๓ สสอ.อากาศอ านวย

๑. พมันาระบบประเมินผลการปฏิบติังาน มีระบบประเมินผลการปฏิบติังาน ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากรต่อระบบ พฒันาระบบประเมินผลการ 70 75 80 85 90 สสอ.อากาศอ านวย 

ทีส่อดคล้องกับผลงาน และสมรรถนะ ทีม่ีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบติังานและระบบ ปฏิบติังานและสมรรถนะ รพ.สต.ทุกแหง่

สมรรถนะ เพือ่ใหส่ิ้งตอนแทนตามผลการ
ปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง

๒. พฒันาระบบค่าตอบแทนและสิทธิ มีระบบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ๑. หน่วยงานมีระบบค่าตอบแทนและ พฒันาระบบค่าตอบแทนและ * * * * มี สสอ.อากาศอ านวย 

ประโยชน์เพือ่ดึงดูด และบ ารุงรักษา เพือ่ดึงดูด และธ ารังรักษาก าลังคน สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์เพือ่ดึงดูดและ รพ.สต.ทุกแหง่

 ก าลังคนคุณภาพ คุณภาพใหอ้ยู่ในสังกัด ธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพให้
 สสอ.อากาศอ านวย อยู่ในสสอ.อากาศอ านวย

(Pay for Performance)
๒. อัตราการคงอยู่ของบคุลากร 70 75 80 85 90 สสอ.อากาศอ านวย 

(Retention rate) รพ.สต.ทุกแหง่

๓. สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ การจัดการ มีการจัดการองค์ความรู้ทีเ่ปน็ระบบ ร้อยละของวิชาชีพทีส่่งเสริมใหบ้คุลากร พฒันาระบบการจัดการ 40 45 50 55 60 สสอ.อากาศอ านวย 

องค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความรู้ มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ องค์ความรู้ (KM-knownlage รพ.สต.ทุกแหง่

ความสามารถและสมรรถนะหลัก ในการปฏิบติังาน Management)

มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล



ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออากาศอ านวย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

1. พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 1.1  ร้อยละทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน เสริมสร้างใหบ้คุลากรปฏิบติั 75 80 85 90 95 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อย่างโปร่งใสและความพร้อมใหม้ีการ อย่างโปร่งใสและความพร้อมใหม้ีการ คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง ตามหลักธรรมาภิบาล สสอ.อากาศอ านวย

ตรวจสอบ ตรวจสอบ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ(ITA)

1.2 ร้อยละของบคุลากรทีม่ีต่อการรับรู้ การส่งเสริมการรับรู้ค่านิยม 50 60 70 80 90 สสอ.อากาศอ านวย 

ค่านิยมองค์กร องค์กร รพ.สต.ทุกแหง่

1.3 ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากร ส่งเสริมใหเ้กิดการส่ือสาร 40 50 60 70 80 สสอ.อากาศอ านวย 

ต่อการรับรู้การส่ือสารนโยบาย หลักเกณฑ์ นโยบาย  หลักเกณฑ์ หรือ รพ.สต.ทุกแหง่

หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร แนวทางด้านการบริหาร
บคุคล ทรัพยากรบคุคลอย่าง

ทัว่ถึงทัง้องค์กร

มิติที ่4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล


