
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. วางแผนและบริหารอัตราก าลังให้ หน่วยงานในสังกัด สสอ.เจริญศิลป์ ๑.จ านวนหน่วยงานท่ีมีแผน อัตราก าลัง การวิเคราะห์อัตราก าลัง 30 35 40 45 50 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

สอดคล้องกับยุทธศาตร์ มีแผนอัตราก าลังท่ีสอดคล้องเพียงพอ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ (Workforce Planning) สสอ.เจริญศิลป์

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

อัตราก าลังระยะ ๕ ปี รพ.สต.ทุกแห่ง

๒. พัฒนาก าลังคนคุณภาพสอดคล้องกับ ก าลังคนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ๑.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรตาม ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.เจริญศิลป์

ภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทักษะและสมรรถนะ พร้อมรองรับการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง

รองรับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง สสอ.เจริญศิลป์ บุคลากร สสอ.เจริญศิลป์
๒.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.เจริญศิลป์

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาอย่าง รพ.สต.ทุกแห่ง

ต่อเน่ือง
๓.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะ Digital ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.เจริญศิลป์

Literacy ท่ีพึงประสงค์ รพ.สต.ทุกแห่ง

๓. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและ บุคลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน จ านวนต าแหน่งท่ีมีแผนสร้างความ การจัดท ากรอบส่ังสม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาขีพท่ีชัดเจน ก้าวหน้าในอาชีพ(Caree path) ประสลการณ์และสร้าง สสอ.เจริญศิลป์

เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพตามต าแหน่ง

๔.เตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการสุญเสีย มีแผนรองรับการสูญเสียอัตราก าลัง จ านวนต าแหน่งข้าราชการท่ีได้รับ การสืบทอดต าแหน่ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุและ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร การพัฒนาตามแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือสร้างความต่อเน่ือง สสอ.เจริญศิลป์

การบริหารความหลากหลาย ราชการของสสอ.เจริญศิลป์ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร ในการบริหารราชการ
ราชการ (Succession Plan) (Succesion Plan)

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

มิติท่ี๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

มิติท่ี ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

๑. พัฒนากระบวนการบริหาร มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ พัฒนากระบวนการบริหาร ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับภารกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล สสอ.เจริญศิลป์

หลักและรองรับการเปล่ียนแปลง

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑.จ านวนหน่วยงานท่ีมีข้อมูลบุคลากร การบูรณาการระบบฐาน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองการใช้ ท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มี สสอ.เจริญศิลป์

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน

๒. จ านวนการบันทึกข้อมูลความ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

เคล่ือนไหวของเจ้าหน้าท่ีทุกราย สสอ.เจริญศิลป์

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS)
นับต้ังแต่วันท่ีออกค าส่ังโดยข้อมูล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน

๒. มีการน าระบบ Digital มาใช้ ๑.จ านวนกระบวนการท่ีน าระบบ พัฒนากระบวนการโดยใช้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล Digital มาใช้ด าเนินงาน ระบบ Digital มาใช้บริหาร สสอ.เจริญศิลป์

ทรัพยากรบุคคล

๓. การติดตาม ตรวจสอบการใช้ต าแหน่ง มีระบบการติดตามตรวจสอบและ ๑. จ านวนหน่วยงานท่ีรายงานผลการ พัฒนาระบบการติดตาม ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

และบริหารอัตราว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้ต าแหน่ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตรวจสอบ และประเมินผล สสอ.เจริญศิลป์

การใช้ต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งข้าราชการ
(Workforce Audit)

๒. จ านวนอัตราว่างของต าแหน่ง >๕ ๔ ๓ ๒ ๑ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ข้าราชการไม่เกินร้อยละ ๓ สสอ.เจริญศิลป์

๑. พัมนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ พัฒนาระบบประเมินผลการ 70 75 80 85 90 สสอ.เจริญศิลป์

ท่ีสอดคล้องกับผลงาน และสมรรถนะ ท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ ปฏิบัติงานและสมรรถนะ รพ.สต.ทุกแห่ง

สมรรถนะ เพ่ือให้ส่ิงตอนแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

๒. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสิทธิ มีระบบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ๑. หน่วยงานมีระบบค่าตอบแทนและ พัฒนาระบบค่าตอบแทนและ * * * * มี สสอ.เจริญศิลป์

ประโยชน์เพ่ือดึงดูด และบ ารุงรักษา เพ่ือดึงดูด และธ ารังรักษาก าลังคน สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูดและ รพ.สต.ทุกแห่ง

 ก าลังคนคุณภาพ คุณภาพให้อยู่ในสังกัด ธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพให้
 สสอ.เจริญศิลป์ อยู่ในสสอ.เจริญศิลป์

(Pay for Performance)
๒. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 70 75 80 85 90 สสอ.เจริญศิลป์

(Retention rate) รพ.สต.ทุกแห่ง

๓. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการ มีการจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ ร้อยละของวิชาชีพท่ีส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาระบบการจัดการ 40 45 50 55 60 สสอ.เจริญศิลป์

องค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ องค์ความรู้ (KM-knownlage รพ.สต.ทุกแห่ง

ความสามารถและสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงาน Management)

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1  ร้อยละท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน เสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติ 75 80 85 90 95 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

อย่างโปร่งใสและความพร้อมให้มีการ อย่างโปร่งใสและความพร้อมให้มีการ คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง ตามหลักธรรมาภิบาล สสอ.เจริญศิลป์

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

ตรวจสอบ ตรวจสอบ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ(ITA)

1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีต่อการรับรู้ การส่งเสริมการรับรู้ค่านิยม 50 60 70 80 90 สสอ.เจริญศิลป์

ค่านิยมองค์กร องค์กร รพ.สต.ทุกแห่ง

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสาร 40 50 60 70 80 สสอ.เจริญศิลป์

ต่อการรับรู้การส่ือสารนโยบาย หลักเกณฑ์ นโยบาย  หลักเกณฑ์ หรือ รพ.สต.ทุกแห่ง

หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร แนวทางด้านการบริหาร
บุคคล ทรัพยากรบุคคลอย่าง

ท่ัวถึงท้ังองค์กร


