
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร 0 3433  1156 ต่อ 3509 

ที ่นฐ ๐๐๓๒.3/301/75 วันที่    18  มกราคม 2565 
เรื่อง  ขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บน 
        เว็บไซต์   

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 

ตามข้อก าหนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ได้ก าหนด ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 ก าหนดให้หน่วยงานมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง จึงขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานโรงพยาบาลนครชัยศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร
ดังกล่าวลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลนครชัยศรี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นายปติภัทร   สายทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
           - ทราบ/เห็นชอบ 
          - ลงเว็บไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
                 (นายนเรศ  มณีเทศ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 

 
 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร 0 3433  1156 ต่อ 3509 

ที ่นฐ ๐๐๓๒.3/301/77 วันที่   18   มกราคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565  
 
เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานโรงพยาบาลนครชัยศรี 

 ตามข้อก าหนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ได้ก าหนด ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 ก าหนดให้หน่วยงานมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน   

 โรงพยาบาลนครชัยศรี  จึงขอเผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 
2565 ให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบทั่วกัน ซึ่งสาสารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลนครชัยศร ี

 

  
 

   
 
                 (นายนเรศ  มณีเทศ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครชัยศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/กลวิธ ี แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ทีมที่
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และนวัตกรรม  
 

1.บุคลากรเพียงพอและมี
สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ
เพื่อรองรับการเป็น
โรงพยาบาลทีเ่ป็นเลิศใน
ระดับประเทศด้านการฟื้นฟู
ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วย
การแพทย์ผสมผสาน 
 

อัตราของกลุ่มงาน 
มีบุคลากรเพียงพอ 
ตามกรอบโครงสร้าง
อัตราก าลัง (F2) 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

1. วิเคราะห์ข้อมลู  
2. วางแผนอัตราก าลัง 
 

แผนการจดักรอบอัตราก าลังบุคลากรให้
เพียงพอ 
1. ประชุมทมี HR 
2. จัดท าแผนขออัตราก าลังเพิ่ม 
3. ให้ทุนเรียนพยาบาลวิชาชีพ5 ทุน เพื่อ
รองรับอัตราก าลังที่ขาด 
จากการเกษียณอายุและโอนยา้ย 
4. ให้ทุนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
1 ทุน และอายรุศาสตร์ 1 ทุน 
5. สรรหาบุคลากรตามความจ าเปน็และความ
เชี่ยวชาญ 
(นักกายภาพบ าบัด, นักเทคนิคการแพทย์ 
ฯลฯ) 
 

-ทีม HR 
-คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
 

อัตราบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
ความเชี่ยวชาญ/ การ
พัฒนาของโรงพยาบาล 
 

ร้อยละ 100 
 

. การพัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะตามเกณฑ ์
ตามความเชี่ยวชาญของ
โรงพยาบาล 
 

แผนอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญ 
1. ส่งแพทย์เรยีนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู 
2. ส่งพยาบาลวิชาชีพอบรมการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม) : Program  of  Nurse 
Practitioner in Renal   Replacement 
Therapy ( Hemodialysis) 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงพยาบาล 

 

 



แผนบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครชัยศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/กลวิธ ี แผนงาน/โครงการ กลุ่มงาน/ทีมที่
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และนวัตกรรม (ต่อ) 
 

2. บุคลากร เก่ง ดี  
มีความสุข 
และปลอดภัย 

 

บุคลากรไดร้ับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 
 

ไม่เกินกรอบ
อัตราก าลัง 
 

. วางแผนสรรหา
ต าแหน่งว่างหรือ 
ตั้งใหม่ 
 

แผนการส่งเสริมความกา้วหน้าใหบุ้คลากร 
1. สรรหาต าแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ และอื่นๆ 
2. ด าเนินบรรจุ แต่งตั้ง ตามกรอบอัตราก าลัง 
 

ทีม HR 
-คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
 

จ านวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทางดา้น
สุขภาพ 

>3 เรื่อง/ป ี
 

ผู้บริหารส่งเสรมิ 
ให้ความส าคญัในการ 
การวิจัย/ นวต.  

แผนการอบรมงานวิจัยด้านสุขภาพ 
1.จัดตั้งคณะกรรมการวิจยัและพฒันาของ
โรงพยาบาล 
2.ส่งเสรมิและมีที่ปรึกษาด้านการวิจัย/ 
นวัตกรรม 
3.ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร ่
 

- คณะกรรมการวิจัย
และพัฒนา 
 

บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและ
ได้รับการดูแลด้านความ
ปลอด 

ร้อยละ 100 
 

การจัดสวัสดิการ 
ส าหรับบคุลากร 
 

โครงการดูแลสุขภาพสวสัดิการเจ้าหน้าท่ี 
-1. ตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการ 
 2. จัดท าประกันอุบัติเหตุหมู่และประกันชีวิต
โรค COVID-19 แก่บุคลากรทุกคน 
 

กลุ่มงาน 
การพยาบาล 
 

ผลการประเมินองค์กร
แห่งความสุขผา่นเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ85 
 

>85 
 

การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานองค์กรสรา้ง
สุข 
 

แผนงานสร้างสุขตามโครงการ Happy8 
 

กลุ่มงานประกันฯ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรี 
ตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรี 
                     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :       18 มกราคม 2565                                                                          . 

  หัวข้อ: แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครชัยศรี ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565                . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครชัยศรี ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565. 

  Linkภายนอก: …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

                   
  

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ปติภทัร สายทอง นเรศ  มณเีทศ 
(นายนเรศ  มณเีทศ) (นายปติภัทร สายทอง) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศร ี

  
  

วันท่ี  18   เดอืน มกราคม    พ.ศ. 2565 วันท่ี  18   เดอืน มกราคม    พ.ศ. 2565 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
สุนีรัตน์ เปียถนอม 

(นางสาวสุนีรัตน ์เปียถนอม) 
หัวหนา้กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ 

วันท่ี  18   เดอืน มกราคม    พ.ศ. 2565 

 


