
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ที่  สน 0033.301 /6                                   วันที่   1 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  ขออนุมัติแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน           

   ตนเรื่อง 
ดวย โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน ไดดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตรของ

กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ลําดับที่ 26  โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความ
เปนมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2566 โดยไดดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
น้ัน 

ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 
  เพ่ือใหเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ลําดับที่ 26  
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2566 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังน้ี 
  1. อนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน  
  2. อนุญาตใหนําเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมงุคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

-  อนุมัต ิ        
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรนุ ) 

              นายแพทยชํานาญการพิเศษ รกัษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 



1. หลักคุณธรรม (Merit - Based)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ผูรับผิดชอบ

1.1 หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค 

ไมเลือกปฏิบัติ ไมคํานึงถึงผิวพรรณ เชื้อ

ชาติ เพศ ฯลฯ

บุคลากรมีความเสมอภาคกัน

ทุกทุกๆ ดาน

รอยละของบุคลากรมีความเสมอ

ภาคกันทุกทุกๆ ดาน

คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

1.2 หลักความสามารถ การบริหารคน

หมูมากตองมีวิธีวัดความสามารถ ซึ่ง

ปจจุบันเปลี่ยนมาเปน

หลักผลงาน และหลักสมรรถนะ

1.3 หลักความเปนกลาง หมายถึง การปฏิบัติหนาที่

โดยไมคํานึงถึงฝายใด ขาราชการเปนกลไกรัฐ 

ตองทํางานตามนโยบายของรัฐบาล แตบางครั้งถูกมอง

วารับใชหรือเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งอาจมี

ผลกระทบกับ

ความมั่นคงในอาชีพราชการ

1.4 หลักความมั่นคง หมายถึง การ

รับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนามี

คาตอบแทน และสวัสดิการ

ที่เหมาะสม ที่เกียรติและศักดิ์ศรี

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

ประจําปงบประมาณ 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห

วางแผนในการบริหารทรัพยา

บุคคลของหนวยบริการ 12 

ครั้ง/ป



2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ผูรับผิดชอบ

หลักสมรรถนะ (Competency - 

Based): หมายถึง ใชคนใหตรงกับ

ความรูความสามารถ (Put

the Right Man on the Right Job) 

โดยการศึกษาและกําหนดความรู

ความสามารถที่ตองการสําหรับตําแหนง

ตาง

ๆ แลวนําไปสรรหาพัฒนาใหไดบุคคลที่

เหมาะสมมาดํารงตําแหนง

บริหารจัดการบุคลากรของ

โรงพยาบาลใหเหมาะสมกับ

ความสามารถที่มี

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตรงตามแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่วางไว

ประเมินผลการปฏิบติงานของ

บุคลากร ภายในการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 2ครั้ง/ป

คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน
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3. หลักผลงาน (Performance - Based)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ผูรับผิดชอบ

หลักผลงาน (Performance - Based): 

คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก 

หมายความวา

จะใหคุณใหโทษใครใหดูที่ผลงาน ตรงนี้

มาจากภาคธุรกิจถามวาราชการยึด

ผลงานอยางเดียวไดไหม คําตอบคือคง

ไมได จะตองมีปจจัยอื่น ๆ หรือแมแต

ทางธุรกิจเหมือนกันตองมองทั้ง Input ที่

ใสเขาไปในการทํางาน Output ที่

เกิดขึ้น รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และ

วิธีการทํางานของเขา ตองโปรงใส แต

อยางไรก็ตาม ก็ใหเนนผลงาน ใหยึด

ผลงานเปนหลัก

บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรอจสอบได

รอยละ 70 จากการประเมิน

ประสิทธิผลการดําเนินงาน

(Performance Base)

โครงการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพสูความ

เปนมืออาชีพ

คณะกรรรมการ HRD

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน
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4. หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ผูรับผิดชอบ

หลักการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบ (HR Decentralization): คือ

ใหรวมกันรับผิดชอบ เวลาถามวาใครเปน

 HR Manager ใครเปน Personnel 

Manager ถาเปนยุคกอนคําตอบคือ 

หัวหนาการเจาหนาที่ แตคําตอบยุคนี้คือ

ผูบริหารนั้นเอง หรือ Line Manager 

นั้นเอง ที่เปน HR Manager ในตัวเอง

ตองรูหลักตองบริหารได

การบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหมตองมีการมอบ

อํานาจและกระจายอํานาจ

การ บริหารทรัพยากรบุคคล 

ใหสวนราชการ เพื่อความ

คลองตัวรวดเร็วเหมาะสม 

กับภารกิจในแตละพื้นที่ตาม

ลักษณะเฉพาะของแตละสวน

ราชการ 

รอยละของความรวดเร็วในการ

ประสานงานในแตละกลุมงาน

โครงการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพสูความ

เปนมืออาชีพ

คณะกรรรมการ HRD

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน

ประจําปงบประมาณ 2566



5. หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ผูรับผิดชอบ

หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality

 of Work Life): คือ ในการทํางานมี 

Work Life กับ 

Home Life ทําอยางไรใหสมดุลกัน 

(Balance)

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความสุขในการทํางาน และ

เกิดความผูกพันกับองคกร

รอยละดัชนีวัดความสุขของ

บุคลากรมากกวา รอยละ 60

สํารวจความสุขของบุคลากร

โดยตอบสนองแบบประเมินผาน

 Happinometer

คณะกรรรมการ HRD

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรบัโรงพยาบาลนคิมน้าํอูน สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

 
ช่ือหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) 
ตําแหนง .นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

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

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......             
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