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                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/ วันท่ี            พฤศจิกายน    2564 
เร่ือง เสนอแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  

 เรียน    สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                       ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากท่านสาธารณสุขอำเภอให้จัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และมุ่งเน้นการเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ การสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและทักษะเฉพาะด้าน ให้บุคลากรทุกคนที่มีความสําคัญ
ต่อองค์กร นําพาองค์กรก้าวสู่ความสําเร็จ 
 
                       บัดน้ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังท่ีแนบมาพร้อมน้ี  จึง
ใคร่ขอเสนอแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม  และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ต่อไป 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนาม 
 

 
 
     (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
 
                                                                                                 - เห็นชอบ /ลงนามแล้ว                  
                                                                                                 - อนุญาตให้เผยแพร่ได้ 

 
 

                                 (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                         สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 
 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาต”ิ 

 



 
 

 

ท่ี สน ๐2๓๒/167                      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร 47130 

        29    พฤศจิกายน   2564 

เร่ือง    แจ้งเวียนแผนพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ปีงบประมาณ 2565 

เรียน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมทุกคน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 
และผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานทุกคน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  แผนพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคลากร          จำนวน 1 ชุด 
  
                     ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้รับจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และมุ่งเน้นการเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและทักษะเฉพาะด้าน ให้บุคลากรทุกคนที่มีความสําคัญต่อองค์กร นําพาองค์กร
ก้าวสู่ความสําเร็จ 

                      ดังน้ัน เพ่ือให้รับทราบโดยท่ัวกัน และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  จึงขอแจ้งเวียนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1  

    

                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติตามแผนท่ีแจ้งต่อไป  

               ขอแสดงความนับถือ. 

 
 

                  (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์) 
                  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. วางแผนและบริหารอัตรากําลังให้ หน่วยงานในสังกัด สสอ.พรรณานิคม ๑.จํานวนหน่วยงานท่ีมีแผน อัตรากําลัง การวิเคราะห์อัตรากําลัง 30 35 40 45 50 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

สอดคล้องกับยุทธศาตร์ มีแผนอัตรากําลังท่ีสอดคล้องเพียงพอ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ (Workforce Planning) สสอ.พรรณานิคม

กับภารกิจหลัก

๒.ระดับความสําเร็จการจัดทําแผน 1 2 3 4 5 สสอ.พรรณานิคม

อัตรากําลังระยะ ๕ ปี รพ.สต.ทุกแห่ง

๒. พัฒนากําลังคนคุณภาพสอดคล้องกับ กําลังคนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ๑.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรตาม ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.พรรณานิคม

ภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทักษะและสมรรถนะ พร้อมรองรับการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง

รองรับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง สสอ.พรรณานิคม บุคลากร สสอ.พรรณานิคม

๒.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.พรรณานิคม

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาอย่าง รพ.สต.ทุกแห่ง

ต่อเนื่อง

๓.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะ Digital ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ สสอ.พรรณานิคม

Literacy ท่ีพึงประสงค์ รพ.สต.ทุกแห่ง

๓. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและ บุคลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน จํานวนตําแหน่งท่ีมีแผนสร้างความ การจัดทํากรอบส่ังสม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาขีพท่ีชัดเจน ก้าวหน้าในอาชีพ(Caree path) ประสลการณ์และสร้าง สสอ.พรรณานิคม

เส้นทางความก้าวหน้า

ในอาชีพตามตําแหน่ง

๔.เตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับการสุญเสีย มีแผนรองรับการสูญเสียอัตรากําลัง จํานวนตําแหน่งข้าราชการท่ีได้รับ การสืบทอดตําแหน่ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุและ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร การพัฒนาตามแผนสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง สสอ.พรรณานิคม

การบริหารความหลากหลาย ราชการของ สสอ.พรรณานิคม เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร ในการบริหารราชการ

ราชการ (Succession Plan) (Succesion Plan)

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

ทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับภารกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล สสอ.พรรณานิคม

หลักและรองรับการเปล่ียนแปลง

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคล ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑.จํานวนหน่วยงานท่ีมีข้อมูลบุคลากร การบูรณาการระบบฐาน ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

มิติท่ี๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

มิติท่ี ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

ทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองการใช้ ท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มี สสอ.พรรณานิคม

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน

๒. จํานวนการบันทึกข้อมูลความ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

เคล่ือนไหวของเจ้าหน้าท่ีทุกราย สสอ.พรรณานิคม

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS)

นับต้ังแต่วันท่ีออกคําส่ังโดยข้อมูล

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน

๒. มีการนําระบบ Digital มาใช้ ๑.จํานวนกระบวนการท่ีนําระบบ พัฒนากระบวนการโดยใช้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล Digital มาใช้ดําเนินงาน ระบบ Digital มาใช้บริหาร สสอ.พรรณานิคม

ทรัพยากรบุคคล

๓. การติดตาม ตรวจสอบการใช้ตําแหน่ง มีระบบการติดตามตรวจสอบและ ๑. จํานวนหน่วยงานท่ีรายงานผลการ พัฒนาระบบการติดตาม ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

และบริหารอัตราว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้ตําแหน่ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตรวจสอบ และประเมินผล สสอ.พรรณานิคม

การใช้ตําแหน่ง การใช้ตําแหน่งข้าราชการ

(Workforce Audit)

๒. จํานวนอัตราว่างของตําแหน่ง >๕ ๔ ๓ ๒ ๑ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ข้าราชการไม่เกินร้อยละ ๓ สสอ.พรรณานิคม

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

ท่ีสอดคล้องกับผลงาน และสมรรถนะ ท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ ปฏิบัติงานและสมรรถนะ รพ.สต.ทุกแห่ง

สมรรถนะ เพ่ือให้ส่ิงตอนแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

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

ประโยชน์เพ่ือดึงดูด และบํารุงรักษา เพ่ือดึงดูด และธํารังรักษากําลังคน สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูดและ รพ.สต.ทุกแห่ง

 กําลังคนคุณภาพ คุณภาพให้อยู่ในสังกัด ธํารงรักษากําลังคนคุณภาพให้

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) แผนงาน ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับเป้าหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

 สสอ.พรรณานิคม อยู่ในสสอ.พรรณานิคม

(Pay for Performance)

๒. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 70 75 80 85 90 สสอ.พรรณานิคม

(Retention rate) รพ.สต.ทุกแห่ง

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

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

ความสามารถและสมรรถนะหลัก ในการปฏิบัติงาน Management)

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

บุคคลอย่างโปร่งใสและความพร้อมให้มีการ อย่างโปร่งใสและความพร้อมให้มีการ คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง ตามหลักธรรมาภิบาล สสอ.พรรณานิคม

ตรวจสอบ ตรวจสอบ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการดําเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ(ITA)

1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีต่อการรับรู้ การส่งเสริมการรับรู้ค ่านิยม 50 60 70 80 90 สสอ.พรรณานิคม

ค่านิยมองค์กร องค์กร รพ.สต.ทุกแห่ง

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสาร 40 50 60 70 80 สสอ.พรรณานิคม

ต่อการรับรู้การส่ือสารนโยบาย หลักเกณฑ์ นโยบาย  หลักเกณฑ์ หรือ รพ.สต.ทุกแห่ง

หรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร แนวทางด้านการบริหาร

บุคคล ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ท่ัวถึงท้ังองค์กร

ผู้จัดทําแผน ผู้อนุมัติแผน

(นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


