
   
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลดงเจริญ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖03 ๙790                                          
ที ่พจ ๐๐๓๒.211.1 / 42 วันที ่    3 มกราคม พ.ศ. 2566           
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
 ๑. ต้นเรื่อง  

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานมีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 (MOPH ITA ๒๐๒3) ก าหนดดัชนีตัวชี้วัดที่ ๓ : การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (MOPIT ๖) 
หน่วยงานมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)  

๒. ระเบียบ/กฎหมาย  
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕เอกสารหมายเลข ๒)  
๓. ข้อพิจารณา  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
(MOPH ITA ๒๐๒๒) จึงเห็นควรด าเนินการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ขึ้น รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมบันทึกนี้  

๔. ข้อเสนอ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนฯ และโปรดพิจารณา อนุญาตให้

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ของหน่วยงานต่อไป 
      

   
ลงชื่อ............................................. 

    (นายกษิดิ์เดช  อุนนิมิตร) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

ลงชื่อ............................................. 
    (นางชนิดา  กันตี) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้มีอ านาจสั่งการ 
( / ) อนุญาต (   ) ไม่อนุญาตให้น าข้อมูล
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

(นางสาวปัทมา  สายสุจริต) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ  
 
 



 
 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลดงเจริญ พ.ศ.๒๕6๕ 
โรงพยาบาลดงเจริญ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารบุคคล เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน และ เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลดงเจริญ ที่จะต้องวิเคราะห์และก าหนดแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้น  

คณะกรรมการงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลดงเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลดงเจริญ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ ให้บุคลากรของกลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ประสิทธิผล และได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในอนาคต
อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายของส านักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตรต่อไป  
 
 

   
 

ลงชื่อ............................................. 
    (นายกษิดิ์เดช  อุนนิมิตร) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เสนอแผน 
 
 

ลงชื่อ............................................. 
    (นางชนิดา  กันตี) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
( / ) อนุมัติ............................................................... 

    (นางสาวปัทมา  สายสุจริต) 
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

- ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่ 
อยากท า 

- เพื่อการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และสร้างสัมพันธ์ที่
ดีร่วมกัน 

รพ.ดงเจริญ เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในโรงพยาบาล
จ านวน 59 คน 

- บุคลากรใช้โรงพยาบาล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มี
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกัน 

- จัดท าป้ายไวนิล 
13,000.- บาท 

    
 

 

- ศุกร์สร้างสุข - เพื่อสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 

รพ.ดงเจริญ 40 คน/ครั้ง ของ
ทุกวันศุกร์ในทุก
สัปดาห ์

- บุคลากรมีความสุขใน
การท างานและเกิดความ
ผ่อนคลายในการท างาน
มากขึ้น 

- ค่าอาหารว่าง+น้ าดื่ม
สัปดาห์ละ 300.- บาท 
X 10 เดือน = 
12,000.- บาท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- จิตอาสา - เพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรมีความ
เสียสละ และเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 

รพ.ดงเจริญ เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในโรงพยาบาล
จ านวน 59 คน 

- บุคลากรในโรงพยาบาล
เป็นแบบอยา่งที่ดี 
- โรงพยาบาลดงเจริญเป็น
องค์กรคุณธรรม 

-  
 

 
 

 
 

 
 

 

- Happy MOPH  - เพื่อส่งเสริม
บุคลากรใน
หน่วยงานให้มี
ความสุขในการ
ท างาน และรัก
องค์กร 

คณะกรรมการ 
HR รพ.ดงเจริญ 

เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในโรงพยาบาล
จ านวน 59 คน 

- บุคลากรมีความสุขใน
การท างานและการใช้ชีวิต
มากวา่ร้อยละ 70 % 

-  
 

 
 

 
 

 
 

 

รวม           
 

 


