
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /6                                   วันที่   1 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  ขออนุมัตแิผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   ต้นเรื่อง 
ด้วย โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้ด้าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ ล้าดับที่ 26  โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 โดยได้ด้าเนินการจัดท้าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
นั น 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ด้าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ ล้าดับที่ 26  
โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี  
  1. อนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  
  2. อนุญาตให้น้าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 

-  อนุมัติ        
     
 

                .......................................................... 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 

                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนอัตราก าลังและสรรหา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับภารกิจและรองรับการเติบโตของ
องค์กร

มีบุคลากรเพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
อัตราก าลังเพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ

การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Workforce Planning)

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล

2. ระดับความส าเร็จการจัดท า
แผนอัตราก าลังคนระยะ 5 ปี

2. พัฒนาก าลังคนคุณภาพสอดคล้องกับ
ภารกิจโรงพยาบาล

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในงานและ
สอดคล้องตามแผนงาน
นโยบายและคุณภาพ

1. บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะ

การพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการ HRD

2. ร้อยละของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลมีผลงาน วิจัย 
นวัตกรรม หรือผลงานเด่น

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้้าอูน

ประจ้าปีงบประมาณ 2565



มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ
3. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

มีฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM,HRD) ท่ีทันสมัย 
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การรายงานข้อมูล FIE ปีละ 2 คร้ัง การตรวจสอบ/ปรับปรุง 
ฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน

งานการเจ้าหน้าท่ี

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้้าอูน

ประจ้าปีงบประมาณ 2565



มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง

บุคคลมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ เฉพาะด้านตาม
สายงานวิชาชีพของตน

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

การพัฒนานาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล

คณะกรรรมการ HRD

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้้าอูน

ประจ้าปีงบประมาณ 2565



มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างโปร่งใส และความพร้อมให้มี
การตรวจสอบ

มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างโปร่งใสและความ
พร้อมให้มีการตรวจสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทาง
คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เสริมสร้างให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

6. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติและยึดถือ
ค่านิยมร่วม

- โรงพยาบาลนิคมน  าอูนมี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์

- จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม

คณะกรรมการชมรม
จริยธรรม

- บุคลากรของโรงพยาบาล
นิคมน  าอูนมีความรักและ
ศรัทธาในองค์กร

- ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้้าอูน

ประจ้าปีงบประมาณ 2565



มิติท่ี 5 คุณถาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ความสุขในการท างาน และ
เกิดความผู้กพันกับองค์กร

ร้อยละดัชนีวัดความสุขของ
บุคลากรมากกว่า ร้อยละ 60

ส ารวจความสุขของบุคลากร
โดยตอบสนองแบบประเมิน
ผ่าน Happinometer

คณะกรรรมการ HRD

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน

ประจ าปีงบประมาณ 2565



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2 ตุลาคม 2564.............................................................................................. 
หัวข้อ: .......ขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......             

 

 
 




