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มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ระดับเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 1 ความสอดคล้องจริงยุทธศาสตร์ 
1. การวางแผน
และบรหิาร
กำลังคนเพื่อ
รองรับแผน
ยุทธศาสตร์และ
ความยั่งยืนของ
องค์กร 

1.1 มีแผนการบริหารจัดการ
กำลังคนด้านสุขภาพ 

1.1.1 จำนวนหน่วยงานในสังกัดที่มีแผน
อัตรากำลังทีส่อดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน 

การวิเคราะห์
อัตรากำลัง 

8 12 16 20 24 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดทำแผน
อัตรากำลัง ระยะ 5 ป ี

1 2 3 4 5 

2. พัฒนากำลังคน
คุณภาพสอดคล้อง
กับภารกิจของ
หน่วยงาน 

2.1 กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน 

2.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การพัฒนาบุคลากร
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

40 
 
 
 

45 
 
 
 

50 
 
 
 

55 
 
 
 

60 
 
 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ 
Digital Literacy ที่พึงประสงค์ 

5 10 15 20 25 

3. บุคลากรได้รับ
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

3.1 บุคลากรมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน 

3.1.1 จำนวนตำแหน่งที่มีแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

การจัดทำกรอบ
สังคม ประสบการณ์
และสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของตำแหน่ง 

- 1 2 3 4 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

4. เตรียมกำลังคน
เพื่อรองรับการ
สูญเสียจากการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุและ
การบริหารความ
หลากหลาย 

4.1 มีแผนรองรับการสูญเสีย
อัตรากำลัง เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ
ของหน่วยงาน 

4.1.1 จำนวนตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อ
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

การสืบทอดตำแหน่ง
เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

- 1 2 3 4 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ระดับเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้อง
กับภารกิจหลักและ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.1 มีการบรหิารจดัการกำลังคน
ด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 จำนวนตำแหน่งว่างคงเหลอื (ไม่เกิน
ร้อยละ 4) 

การวิเคราะห์
อัตรากำลัง 

20 16 12 8 4 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1.1.2 ร้อยละคงบุคลากรทีม่ีความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน ได้รับการ
พัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

70 75 80 85 90 

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 มรีะบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่
ตอบสนองการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 รู้จำนวนหน่วยงานท่ีมีบุคลากรไม่
ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน 

การบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
บุคคลให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 

≥25 20 15 10 5 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2.1.2 จำนวนการบันทึกข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของบุคลากรทุกประเภทในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
โรงพยาบาล ไม่เกิน 30 วันทำการ นับตั้งแต่
วันท่ีออกคำสั่ง โดยข้อมูลมีความถกูต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

≥50 45 40 35 30 

2.2 มีการนำระบบดจิิทัล มาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2.2.1 จำนวนกระบวนงานท่ีนำระบบดิจิทัล
มาใช้ในการดำเนินงาน 

พัฒนากระบวนงาน
โดยนำระบบดจิิทัล
มาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระบบการลา 
Online) 

- - - - - กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
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มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ระดับเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง
กับผลงานและ
สมรรถนะ 

1.1 มรีะบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ 

พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ
เพื่อให้สิ่งตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานอยา่งแท้จริง 

70 75 80 85 90 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2. พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อดึงดูด 
และธำรงรักษากำลัง
คุณภาพ 

2.1 มรีะบบค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด
และธำรงรักษากำลัง
คุณภาพ 

2.1.1 หน่วยงานมรีะบบ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์

พัฒนาระบบค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด
และธำรงรักษากำลัง
คุณภาพ 

- - - - มี กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2.1.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 70 75 80 85 90 

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างโปร่งใสและความ
พร้อมให้มีการตรวจสอบ 

1.1 มรีะบบการบรหิารทรพ
ยากรบุคคลอย่างโปร่งใส
และความพร้อมให้มีการ
ตรวจสอบ 

1.1.1 จำนวนหน่วยงานทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทางคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขแงหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

เสรมิสร้างให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5 10 15 20 25 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 1.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มตี่อ
การรับรูค้ำนิยมองค์กร 

การส่งเสริมการรับรู้ค่านิยม
องค์กร 

50 60 70 80 90 

1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการรบัรู้การสื่อสาร
นโยบายแนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร
นโยบายแนวทางด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

40 50 60 70 90 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน ระดับเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
1. สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม ่

1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เกิดระบบทีมเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานในองค์กร 

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรใน
องค์กร 

การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมนำสุข 

65 70 75 80 85 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมและระบบ
สวัสดิการให้เหมาะสมกับ
การทำงานท่ีด ี

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบสวสัดิการและ
สภาพแวดล้อม 

65 70 75 80 85 

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารและบคุลากร 

30 75 40 45 50 

1.3 ส่งเสริมกิจกรรมจติ
อาสาทุกระดับ 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารว่ม
กิจกรรมจติอาสาอย่างต่อเนื่อง 

65 70 75 80 85 

1.4 ส่งเสริมการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมนำสุข 

1.4.1 ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานมีการประเมินความสุขของ
คนทำงาน (ไม่น้อยกว่าร้อนยละ 70) 

50 55 60 65 70 

1.4.2 จำนวนองค์กรแห่งความสขุท่ี
มีคุณภาพ (ร้อยละ 20) 

≥4 5 10 15 20 

 


