
               รอยละของบุคลากรที่มคีวามพรอมรองรับการเขาสตู าแหนงที่สงูขึ้นไดรับการพัฒนา

Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ประชมุวางแผนการก าหนดกรอบ และ
แผนการด าเนินงานวางแผนก าลังคน 
ปีงบประมาณ 2562

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

2. ถา่ยทอดนโยบายด้านการวางแผน
อตัราก าลังคน

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

3. วิเคราะห์อตัราก าลังเพิ่ม / ลด / ยา้ย
งาน ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกบั Service Plan

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

หัวหน้างาน

4. พิจารณาการเพิ่ม/ลด /ยา้ยงานของ
อตัราก าลังคน ให้สอดคล้องกบันโยบาย 
Service Plan และน าเขา้เสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแผน

ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

ทีม HR

5. ประกาศใชแ้ผนการวางแผนอตัรา
ก าลังคน

ภายในเดือน
มีนาคม 2566

ทีม กบ.

โครงการที่ 1 :  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : People Excellence (ด้านบุคลากรเป็นเลศิ)
โครงการ :  2 โครงการ
ตัวชี้วดั   : รอยละของโรงพยาบาลจุนที่มกีารบริหารจัดการก าลงัคนที่มปีระสทิธภิาพ

 LAG 1 : ระดับ
ความส าเร็จในการ
วางแผนก าลงัคนด้าน
สขุภาพของเขตสขุภาพ 
ตามที่ก าหนด

รอบ 6 เดือน : ต าแหน่งวา
งคงเหลือไมเกนิรอยละ 6
รอบ 12เดือน : ต าแหน่งวา
งคงเหลือไมเกนิ รอยละ 4

ทีม HR 1. การก าหนดแนว
ทางการวางแผนก าลังคน

ร้อยละ 100 ทีม HR
หน.กลุ่มงาน

กกบ.



Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. น าแผนอตัราก าลังคนที่ประกาศมา
ก าหนดวิธีการ     สรรหาบุคลากร

ตามแผน 
ร้อยละ 100

ทีม HR

2. ก าหนดนโยบาย/แนวทางการจา้ง/
โยกยา้ย บุคลากรแต่ละประเภท

ภายใน 
พฤศจกิายน 

2565

ทีม HR

3. ประกาศการจา้ง / โยกยา้ยบุคลากร 
ภายในเวลาที่ก าหนดตามแผน

ร้อยละ 100 งานการเจา้หน้าที่

1. บันทึกขอ้ความรายงานการด าเนินงาน
แกท่ีม HR

ทุกเดือน
งานการเจา้หน้าที่

1. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชมุ กกบ.เพื่อทราบ

ทุกเดือนที่มี
การเพิ่ม/ลด/

โยกยา้ย
บุคลากร

ทีม HR

1. ประชมุวางแผนงบประมาณ การ
ด าเนินการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง
กบัวิสัยทัศน์ พันธ์กจิ กลุยทุธ์ และ
เป้าหมาย

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

2. ถา่ยทอดนโยบายด้านการพัฒนา
ก าลังคน

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

ทีม HR
งานการ

เจา้หน้าที่

ทีม HR
หน.กลุ่มงาน

กกบ.

2. การจดัท าระบบ/
วิธีการบริหารจดัการ
ทรัพยากร ต้ังแต่สรรหาให้
เป็นไปตามนโยบาย/แผน

ร้อยละ 100 ทีม HR
งานการ

เจา้หน้าที่

3. การก ากบั ติดตาม 
และรายานผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 100

 LAG 2 : บุคลากรมี
ความพรอมรองรับการเข
าสู่     ต าแหนงที่สงูขึ้นได
รับการพัฒนา

รอยละของบุคลากรที่มี
ความพรอมรองรับการ     เข
าสูต าแหนงที่สูงขึ้นไดรับ
การพัฒนา  ไมนอยกวา่ ร
อยละ 80

ทีม HR 1. การวางแผน และ
ก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกบั
กลยทุธ์องค์กร

ร้อยละ 100



Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3. จดัท าแผนงบประมาณด้านการพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกบักบัวิสัยทัศน์ 
พันธ์กจิ กลุยทุธ์ และเป้าหมาย

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

หัวหน้างาน

4. พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนา
ก าลังคน

ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

ทีม HR

5. ขออนุมัติวงเงินงบประมาณด าเนินการ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2564

ภายในเดือน 
ฟฤศจกิายน 

2565

ทีม กบ.

1. กลุ่มงาน/งาน ด าเนินการเบิกจา่ยตาม
แผนพัฒนาบุคลากรตามเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

2. รายงานผลการด าเนินงานและ
ค่าใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนแกท่ีม HR 
ภายใน 1 เดือน

ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามแผน ครบถว้น ตามเวลาที่
ก าหนด

ร้อยละ 100 หัวหน้ากลุ่มงาน
/ ทีม HR

4. การใชจ้า่ยงบพัฒนาบุคลากร เป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ 100 หัวหน้ากลุ่มงาน
/ ทีม HR

3. การก ากบั ติดตาม 
และรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100 ทีม HR 1. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน/
งบประมาณ เกี่ยวกบัการพัฒนาก าลังคน 
ต่อทีม กกบ. / เวทีน าเสนอผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน

ทุกเดือน ทีม HR

ทีม HR
หน.กลุ่มงาน

กกบ.

 LAG 2 : บุคลากรมี
ความพรอมรองรับการเข
าสู่     ต าแหนงที่สงูขึ้นได
รับการพัฒนา

รอยละของบุคลากรที่มี
ความพรอมรองรับการ     เข
าสูต าแหนงที่สูงขึ้นไดรับ
การพัฒนา  ไมนอยกวา่ ร
อยละ 80

ทีม HR 1. การวางแผน และ
ก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้องกบั
กลยทุธ์องค์กร

ร้อยละ 100

2. การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
(ประกอบด้วย แผนการ
อบรม / สัมมนา / อบรม
ระยะส้ัน )

ร้อยละ 100 หน.กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
/ ทีม HR



Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ประชมุวางแผนการก าหนดนโยบาย
ด าเนินการส่งเสริมความสุขแกค่นท างาน

ภายในเดือน
กนัยายน 
2564

ทีม HR

2. ถา่ยทอดนโยบายการส่งเสริม/การ
สร้างความสุขแกค่นท างาน

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

2. กลุ่มงาน / งาน น า
นโยบายถา่ยทอดสู่การ
ปฏบิัติ

ร้อยละ 100 ทีม HR 
หัวหน้ากลุ่ม
งาน/งาน

1. กลุ่มงาน/งาน น าขอ้เสนอแนะ/
ขอ้คิดเห็น / ประเด็นที่เป็นปัจจยัส่งผลต่อ
ความสุขบุคลากรมาวิเคราะห์และ
ด าเนินการตามบริบทของกลุ่มงาน

ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

หัวหน้ากลุ่มงาน/
งาน

ทีม HR LAG 3 : บุคลากรใน
หน่วยงานมกีารประเมนิ
ความสขุของคนท างาน
(Happinometer)

รอยละ 70 ของบุคลากรใน
หนวยงานมีการประเมิน
ความสุข
บุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข
(Happinometer)

ทีม HR 1. ระดับคะแนนประเมิน
เฉล่ียผลรวมทุกด้าน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

โครงการที่ 2 :  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่เก่ียวขอ้งกับทรัพยากรบุคคล



Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. กลุ่มงาน / งาน จดัท าแผนบุคลากร 
และส่งให้ทีม HR 

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

หัวหน้ากลุ่มงาน/
งาน

2. ทีม HR พิจารณาแผนที่ได้รับจากกลุ่ม
งาน/งาน และรวบรวมแผนงาน / 
โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ผ่าน
การพิจารณราแล้วเสนองานยทุธศาสตร์

ภายในเดือน
กนัยายน 
2565

ทีม HR

3. งานยทุธศาสสตร์ส่งแผนที่ได้รับการ
อนุมัติคือให้ทีม HR

ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

งานยทุธศาสตร์

4. ทีม HR ประกาศแจง้เวียนหน่วยงาน
รับทราบและถอืปฏบิัติตามแผนการ
บริการจดัการแผนงาน/โครงการ

ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

ทีม HR

1. หน่วยงานส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ต่อทีม HR

ทุกไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ

2. ติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ
สรุปงบประมาณ น ารายงานในที่ประชมุ
สรุปแผนงาน/โครงการ

ทุกไตรมาส ทีม HR

 LAG 1 :การบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 90 ทีม HR 1. การจดัท าแผนงาน / 
โครงการ / แผน
งบประมาณ ตามเวลาที่
ก าหนด

ร้อยละ 100 หัวหน้ากลุ่ม
งาน/งาน
ทีม HR

ทีม HR2. การก ากบั ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ

ร้อยละ 90



Lag Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Measure เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ Lead Activities เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์และพิจารณาขยายระยะเวลา
 ตัด เพิ่ม โครงการในที่ประชมุสรุป
แผนงาน/โครงการ

ทุกไตรมาส ทีม HR

1. งาน/กลุ่มงาน น าความรู้และทักษะที่
ได้รับการพัฒนาจากภายในและภายนอก
องค์กรมาพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน

ร้อยละ 70 บุคลากรใน
หน่วยงาน

2. เกดินวัตกรรมในหน่วยงาน
มากกว่า 1 

เร่ือง : กลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

3. ผลสัมฤทธิ์ของ
บุคลากร/หน่วยงาน ที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะตามแผน

หน่วยงานละ
 1 เร่ือง

หัวหน้า
กลุ่มงาน / 

งาน

ทีม HR2. การก ากบั ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ

ร้อยละ 90



เกษียณ ลาออก ปลดออก ไล่ออก ย้าย บรรจุใหม่ รบัโอน ชว่ยราชการ
1 กลุ่มงานการพยาบาล นายรุ่งฤทธิ ์ เมืองมูล พนักงานเปล 1 1
2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสางเกษรา  นนท์ศรี พนักงานเก็บเงิน 1  -
3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสวา่ง  ใจเขียว พนักงานบริการ 1 1

3 0 0 0 0 2 0 0

ขรก. พนก. พกส. ลจ. รายวัน บรรจุใหม่ รบัโอน ชว่ยราชการ
1 ไม่มีแผนการจ้างงานเพิ่ม

รวม

เป้าหมาย : รอบ 6 เดอืน : ต าแหน่งวางคงเหลือไมเกินรอยละ 6
              รอบ 12เดอืน : ต าแหน่งวางคงเหลือไมเกิน รอยละ 4

LAG 1 :  รอยละของโรงพยาบาลจุนที่มกีารบรหิารจัดการก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพ

แผนการสรรหาบุคลากรเพ่ิม
วิธีการสรรหา

ประเภทการสูญเสียบุคลากร (จ านวน) วิธีการทดแทน (จ านวน)
ที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

ที่ หน่วยงาน / ต าแหน่ง วงเงนิ / ปี เหตผุลประกอบ
ประเภท



 LAG 2 : บุคลากรมคีวามพรอมรองรบัการเขาสู่ต าแหนงที่สูงขึ้นไดรบัการพัฒนา 
เป้าหมาย : รอยละของบุคลากรที่มคีวามพรอมรองรบัการเขาสูต าแหนงที่สูงขึ้นไดรบัการพัฒนา ไมนอยกว่า รอยละ 80

บรรลุวัตถุประสงค์ ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้า

งานโรงพยาบาลจุน
24 52,800 52,800 0 P เงินบ ารุง กลุ่มงาน

ประกันฯ
4 อบรมความปลอดภยั

1.1. อบรมอัคคีภยั
1.2. อบรมด้านสารเคมี
1.3 อบรมความปลอดภยัใน
การท างาน

2 วนั วนัที่ 1
  จ านวน 20

 คน
วนัที่ 2 

จ านวน60 คน

25,000 25,000 0 P ENV กลุ่ม
บริหารงาน

ทั่วไป

ร่วมเวทีน าเสนอผลงานคุณภาพ
ภายนอก

0 ด าเนินงาน
ในไตรมาส 4

HA ศูนย์คุณภาพ

 - HACC-CRH 1 คร้ัง  10,000.00 0 10,000
 - HACC-CMU 1 คร้ัง  10,000.00 0 10,000
 - HA Regional Forum 1 คร้ัง  15,000.00 0 15,000

25 เข้าร่วมโครงการ THIP 2560 เพื่อ
เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดัระดับ
โรงพยาบาล

14,600 0 14,600 ด าเนินงาน
ในไตรมาส 4

HA ศูนย์คุณภาพ

5

โครงการที่ด าเนินการ
สรปุผลการประชมุ

คงเหลือใชจ้่ายจรงิวงเงนิชื่อโครงการที่ เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
หน่วยงานหมายเหต ุ

(อธิบาย
ประกอบกรณี



บรรลุวัตถุประสงค์ ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์
สรปุผลการประชมุ

คงเหลือใชจ้่ายจรงิวงเงนิชื่อโครงการที่ เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
หน่วยงานหมายเหต ุ

(อธิบาย
ประกอบกรณี6 อบรม CPR/ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 200 คน 19,500 19,500 0 P เงินบ ารุง กลุ่มการฯ

146,900 97,300 49,600รวมเป็นเงนิ



คะแนนความพึงพอใจ งบประมาณ 0 บาท
ปีงบประมาณ 2565 3.7 คิดเป็นร้อยละ 74
ปีงบประมาณ 2565 3.7 คิดเป็นร้อยละ 74 เป้าหมาย : ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75

แผนทีมงาน/หน่วยงานในการน าสรปุการประเมนิความพึงพอใจไปด าเนินการพัฒนา
หน่วยงาน/ทีม ที่มา เป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จากการส ารวจ Happynomiter 
พบวา่เจ้าหน้าที่มีภาวะ
ความเครียดจากการท างาน

ไม่เกิน 20 คน

จากการตรวจสุขภาพประจ าปี
เจ้าหน้าที่พบวา่เจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค

ไม่เกิน 30 คน

 LAG 3 : บุคลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน (Happinometer)
             เป้าหมาย : รอยละ 70 ของบุคลากรในหนวยงานมกีารประเมนิความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)

ชื่อเรื่อง
กิจกรรม ชมรม Hand Made 

กิจกรรม ชมรมกีฬา  ออกก าลังกาย



ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
ลดภาวะความเครียด และใช้ศิลปะ
ในการบ าบัดคลายเครียดเจ้าหน้าที่ 
เกิดความสามัคคีในการประกอบ
กิจกรรมและการท างาน

เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงไม่เกิดการ
เจ็บป่วย และเจ้าหน้าที่กลุ่มป่วย
สามารถควบคุมโรคได้ดี

 LAG 3 : บุคลากรในหน่วยงานมกีารประเมนิความสุขของคนท างาน (Happinometer)
             เป้าหมาย : รอยละ 70 ของบุคลากรในหนวยงานมกีารประเมนิความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)



โครงการที่ 2 :   การบรหิารจัดการแผนงาน/โครงการที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยากรบุคคล
 LAG 1 : :การบรหิารจัดการแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ที่ ชื่อหลักสูตร จ านวน(คน) กลุ่มงาน/งาน รายละเอียดค่าใชจ้่าย ชื่อผู้อบรม งบประมาณ ระยะเวลา
1 พยาบาลเวชปฏบิัติฯ 2 กลุ่มการ

พยาบาล
ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก อยูร่ะหวา่งคัดเลือก 80,000 4 เดือน

2 การบริหารทางการ
พยาบาล

2 กลุ่มการ
พยาบาล

ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก+
ค่าลงทะเบียน

อยูร่ะหวา่งคัดเลือก 40,000 4 เดือน

3 ผู้บริหารระดับต้น/กลาง 1 หัวหน้ากลุ่ม
งาน

ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก+
ค่าลงทะเบียน

อยูร่ะหวา่งคัดเลือก เพื่อความก้าวหน้าในวชิาชีพ 40,000 1 เดือน

4 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 กลุ่มการ
พยาบาล

ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก+
ค่าลงทะเบียน

อยูร่ะหวา่งคัดเลือก 60,000 4 เดือน

5 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เป็น  EMT-B

4 เจ้าหน้าที่กลุ่ม
การฯ งานเปล
 และ พขร.

ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก+
ค่าลงทะเบียน

อยูร่ะหวา่งคัดเลือก 32,000 1 เดือน

252,000

เป้าหมาย : รอ้ยละการบรหิารจัดการแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร รอ้ยละ 90

เพื่อเพิ่มศุกยภาพในการรองรับการ
ให้บริการผู้ป่วย

เพื่อความก้าวหน้าในวชิาชีพ

รวม

เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

เหตผุลประกอบการส่งอบรมระยะสั้น

เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

แผนอบรมระยะสั้น


