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3.3 การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ (Integrate & 
Participation) ครอบคลุมปญัหาทั้งด้านบริหาร บริการและสนับสนุน 

2. กลไกและระบบสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย (Input, Process, output/ outcome, Feedback) 

3. การก ากับ ติดตามการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนา

บุคลากร (ร้อยละ 70) 
 
ส่วนที่  1 สถานการณ์การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งด าเนินการโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรตาม Service  Plan และการ
พัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ ส าหรับการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดได้
ก าหนดให้หน่วยงานระดับอ าเภอจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมทุกสาขาตาม Service  Plan และ
สายงานวิชาชีพ และมีแผนการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ แต่ที่ผ่านมา แต่ละหน่ วยงานก็มี
ข้อจ ากัดเรื่องอบรมประมาณ และสถานที่ฝึกอบรม ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุม
ทุกสาขาและทุกสายงาน  
 

ประเด็นการตรวจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมจากพ้ืนที่ (สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการฯ 
ขั้นที่ 1 - 2) 

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ครอบคลุม 

-  ผู้บริหารทุกระดับ 

- กลุ่มยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

- ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานทุกระดับ 

- ผู้แทนวิชาชีพ 

- หน่วยวิชาการ ได้แก่ สถาน 
ศึกษาต่างๆ /วิทยาลัยในสังกัด สบช.  

     จังหวัดพัทลุงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุงและ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม
ป้องกัน)เป็นรองประธาน มีตัวแทน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ และมี
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- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการ
บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร (SWOT 

Analysis) มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น  
1.2.1 นโยบายด้าน HRD ของเขต

สุขภาพ 

1.2.2  แผนก าลังคนของจังหวัด 

     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ได้จัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์ในการวางแผนการพัฒนางาน
สาธารณสุข เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงาน  และในส่วนของ
การพัฒนาบุคลากร ได้มี
คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านสุขภาพ และได้มีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการ
ก าลังคน และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาก าลังด้านสุขภาพ ขึ้น โดยมี
ตัวแทนสายวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมเป็น
อนุกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ก าลังคน นโยบายต่าง ๆ เพ่ือวางแผน
จัดการก าลังคนของจังหวัด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
อาจจะไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน  

1.3 การวิเคราะห์ (Need Assessment) 

1.3.1  แผนก าลังคนของเขต
สุขภาพ 

1.3.2  ปัญหาการจัดบริการ
สุขภาพ เช่น 

- ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยออกนอก
พ้ืนที่ 

- ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (สาเหตุ
การอัตราตายและอัตราป่วยของ
ประชากรในจังหวัด)  

1.3.3  ปัญหาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานในจังหวัด : การจัดซื้อจัด
จ้าง/การเงินการคลัง/ การบริหารงาน
บุคคล 

      ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของจังหวัด ตาม Service Plan คณะ
อนุกรรม   การ ฯ ซึ่งมาจากตัวแทน
แต่ละสาขา ก็ได้วิเคราะห์ ตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ส่วนขาด 
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1..4. แผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุม
สถานบริการทุกระดับและทุก
กลุ่มเป้าหมาย(สายบริหาร สายวิชาชีพและ
สายสนับสนนุ)  

1.4.1  แผนฯ สอดรับกับผลการ
วิเคราะห์(Need Assessment) 

1.4.2  มีการจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ/หลักสูตรในแผนพัฒนา
บุคลากร 

1.4.3  แผนน าสู่การปฏิบัติได้จริง 
(มีระบุหลักสูตร/โครงการ/วิธีการ
พัฒนา/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ/
ระยะเวลาการด าเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

 

        คณะอนุกรรมการพัฒนาก าลัง
ด้านสุขภาพได้มีการประชุม เพ่ือ
ก าหนดกรอบ แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดให้เป็นไปตาม
ความต้องการ ความจ าเป็นของ
หน่วยงาน ตลอดจนความจ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ โดยเน้นที่หลักสูตร
เฉพาะทาง ระยะสั้น 10 วัน 4 เดือน 
ไม่เกิน  1 ปี   
        นอกจากนี้ แต่และกลุ่มงานก็ได้
จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
งานที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 

 

    ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้ 
เนื่องจากขาด
งบประมาณ หาสถานที่
ฝึกอบรมไม่ได้ และไม่
สามารถส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรมได้เนื่องจาก
ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานแทน  

    ส าหรับแผนงาน/
โครงการของกลุ่มงาน 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดก็ได้สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร ตาม
ความเหมาะสม 

2.  กลไกและระบบสนับสนนุในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธภิาพเกิดผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมายของ
จังหวัด/เขตสุขภาพ (Input, Process, output/outcome, Feedback)(สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการฯ ขัน้ที่ 3 -4) 

2.1  ชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการ
บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
ให้กับทีมงานผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานทุกระดับในจังหวัด  

    จังหวัดได้มีการแจ้งแผนพัฒนา
บุคลากรที่ด าเนินการ โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาก าลังคน ฯ 
ให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 

    แผนพัฒนาบุคลากร
อาจจะยังไม่ครอบคลุม
ทุกสายวิชาชีพ 

2.2  จังหวัดได้พัฒนาศักยภาพทีมงาน/
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานทุกระดับด้านองค์ความรู้
การบริหารจัดการก าลังคน/การ
พัฒนาบุคลากร 

     สว่นของการพัฒนาบุคลากรไม่ได้
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพทีมงาน               
     สว่นของการบริหารจัดการ
ก าลังคน มีการประชุมเป็นประจ า 
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย นัก
จัดการงานทั่วไป และผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ 
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2.3  สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับสถาน
บริการทุกระดับ เช่น   

- สถานการณ์ก าลังคนของจังหวัด 

- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรราย
สถานบริการ/รายวิชาชีพ/รายสาขา 12 
สาขา ตามแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) 

- นโยบายด้าน HRD ของเขต
สุขภาพ 

- ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 
- ปัญหาการบริหารจัดการ

ก าลังคนในพ้ืนที่ 

 
 

      มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ
งานก าลังคนเดือนละ 1 ครั้ง 

      ส าหรับข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
ได้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ผ่านการ
อบรมในหลักสูตรส าคัญ ๆ เท่านั้น 

 

2.4  แผนการจัดสรรงบประมาณด้าน
การพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

     จังหวัดพัทลุงไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
โดยให้หน่วยงานบริหารจัดการเอง 
ทั้งนี้จะจัดสรรให้ส าหรับกลุ่มงานต่าง 
ๆ ที่เสนอโครงการส าหรับการพัฒนา
บุคลากร ตามกิจกรรม ของกลุ่มงาน  

 

3.  การก ากับ ติดตามการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพ (สอดรับกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการฯ ขั้นที่ 4-5) 

3.1  แผนการก ากับ ติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร และนิเทศ
หน่วยงานในจังหวัด 

จังหวัดมีการนิเทศ ติดตามงานร่วมกัน
กับกลุ่มงานอ่ืน ๆ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

3.2  การปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนา
บุคลากร(จ านวนครั้งและสาเหตุที่
จังหวัด) 

ยังไม่หน่วยงานใดปรับเปลี่ยน
แผนการพัฒนาบุคลากร 

 

3.3  ผลการพัฒนาบุคลากร
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
แผนการพัฒนาบุคลากรของ
จังหวัด 

ผลการพัฒนาบุคลากรตาม SP  คิด
เป็นร้อยละ 85.72  

 

3.4  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ

ยังไม่มีการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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ประเด็นการตรวจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

แผนการพัฒนาบุคลากรของ
จังหวัด(คงเหลือ/ผูกพัน/คืน)และ
ปัญหา/อุปสรรคการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3.5  แผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

ยังไม่มีการปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากร 

 

3.6  จ านวนโครงการ/หลักสูตรที่ได้จัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของจังหวัด 

ทั้งในส่วนที่จัดอบรมเองและส่งไป
อบรม 

จ านวนโครงการที่กลุ่มงานต่าง ๆ จัด
อบรม จ านวน 22 โครงการ 

 

การจัดเก็บข้อมูลไม่
ครอบคลุม เนื่องจาก
การไปอบรมของ
บุคลากรของหน่วยงาน
ย่อย ไม่ต้องขออนุมัติมา
ที่จังหวัด  

3.7  จ านวน/โครงการ/หลักสูตร
ฝึกอบรมที่ใช้วิทยากรของจังหวัด
ด าเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากร 

จังหวัดด าเนินการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร จ านวน 25 โครงการ 

การจัดเก็บข้อมูลไม่
ครอบคลุมอาจจะมีอีก
หลายโครงการที่ใช้
วิทยากรของจังหวัด 

 
ส่วนที่ 2 ผลการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดในแต่ละขั้นตอน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนา
บุคลากร 

ผลการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

ของจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 1 : ก าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้ชัดเจน และมี
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ซึ่งมี
องค์ประกอบจากหน่วยงานทุกระดับภายใน
จังหวัด ด าเนินการค้นหาจุดแข็งและโอกาสการ
พัฒนาของบุคลากร 

 

1.1  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดมีองค์ประกอบ
ของในพ้ืนที่   

1.2  คณะกรรมการฯ ร่วมด าเนินการค้นหาจุดแข็งและโอกาส
ของการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร (SWOT 

Analysis) วิเคราะห์ (Need Assessment) เช่น  นโยบายด้าน 

HRD ของเขตสุขภาพแผนก าลังคนของเขตสุขภาพ  
ปัญหาการจัดบริการสุขภาพ ปัญหาการบริหารจัดการ 
เป็นต้น  

จังหวัดพัทลุงมีคณะอนุกรรมการพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพ ที่มีองค์ประกอบจากตัวแทนสายวิชาชีพ 
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล หาส่วนขาด ความต้องการพัฒนา
บุคลากร มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนา
บุคลากร 

ผลการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

ของจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 2 : จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ส่วนร่วมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและเขตสุขภาพ โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
วิธีการพัฒนาบุคลากร และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

2.1  แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

2.2  แผนจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรและน า
แผนฯ สู่การปฏิบัติ 

2.2  ผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ  
จังหวัดพัทลุงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับ Service plan และตามสายวิชาชีพ  และได้แจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

ขั้นตอนที่ 3 : พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้
ในการตัดสินใจเชิงบริหารด้านการพัฒนา
บุคลากร 

 

3.1 มีข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรที่
สามารถวิเคราะห์ได้ตามรายสถานบริการ/รายวิชาชีพ/
รายสาขาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service 

Plan) 12 สาขา 
3.2 มีข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมายของแผนการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด
(คงเหลือ/ผูกพัน/คืน) /ปัญหา/อุปสรรคการใช้จ่าย
งบประมาณ 

มีข้อมูลผู้ที่ผ่านการอบรมในสาขาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 4 : จัดระบบและกลไกในการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ มีแผนจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด และ แผนนิเทศติดตามการ
พัฒนาบุคลากร  
 

4.1 แผนการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และนิเทศ
หน่วยงานในจังหวัด 

4.2  จังหวัดได้พัฒนาศักยภาพทีมงาน/ผู้รับผิดชอบการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับด้านองค์ความรู้ด้าน
บริหารจัดการก าลังคน/ด้านพัฒนาบุคลากร 

4.3  สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับสถานบริการทุกระดับ เช่น  
สถานการณ์ก าลังคนของจังหวัด นโยบายด้าน HRD ของ
เขตสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ปัญหาการบริหาร
จัดการก าลังคนในพ้ืนที่ 

มีการนิเทศติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ปีละ 
2 ครั้ง 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนา
บุคลากร 

ผลการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

ของจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 5 : สรุปรายงานผลน าสู่การปรับปรุง
ระบบ กลไก ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ(จังหวัด เขตสุขภาพ 
และภาพรวมระดับประเทศ) 

5.1 เอกสารสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

5.2  แผนปรับปรุงการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของ
จังหวัดรวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
ปรับปรุงระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ/ประเทศ 
ประเทศ 

 ผลการพัฒนาบุคลากรตาม SP ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานเขตสุขภาพ จ านวน 9 สาขา 
มีบุคลากรเข้ารับอบรม 8 สาขา 

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 

ส่วนที่ 4  สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย 
ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

ด้วยข้อจ ากัด เรื่องจ านวนบุคลากร จ านวนงบประมาณ ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการ        
ให้ครอบคลุมทุกสาขาตาม SP และตามสายวิชาชีพ ได้ และบางหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก็ไม่
สามารถหาสถาบันที่ฝึกอบรมได้ 

 

ส่วนที่ 5  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

ที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสานหรือ

ด าเนินการต่อ 

-  งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรไม่เพียงพอ 

-  หลักสูตรตาม SP ไม่มีสถาบัน
รองรับการฝึกอบรม 

-  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ไม่ครอบคลุมทุกสายงาน 
โดยเฉพาะสายสนับสนุน  

-  บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่
เป็นหลักสูตร 1-5 วัน ซึ่งเป็น

-  ส านักงานเขตสุขภาพควรสนับสนุน
งบประมาณให้ครอบคลุมหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหลักสูตรตาม SP และ
ประสานสถาบันการฝึกอบรม 
ภายในเขต เพ่ือประหยัด
งบประมาณ 

-  ให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และเป็นแนวทางเดียวกัน 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

ที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสานหรือ

ด าเนินการต่อ 

ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 
ไม่ได้บรรจุอยู่ในเป็นพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด 

- ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 

 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

ส่วนที่ 7  ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบท่ี 1  
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ  

รอบท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยตรวจรับ 

การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ (Integrate & 

Participation) ครอบคลุมปัญหาทั้งด้านบริหาร 
บริการและสนับสนุน 

2. กลไกและระบบสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
(input,Process,output/outcome,Feedback) 

3.  การก ากับ ติดตามการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

 
 
 

ข้อสั่งการ 

-  ควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีกลไกที่
ชัดเจนเพื่อช่วยให้การพัฒนาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
 
 
 

 
-  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการโดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ที่มี
องค์ประกอบจากตัวแทนสายวิชาชีพ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูล หาส่วนขาด ความต้องการพัฒนา
บุคลากร มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของ
จังหวัด และมีการติดตามให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผนที่วางไว้ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ  
รอบท่ี 1 

ผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยตรวจรับ 

-  ควรมีแผนงานโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้
วิทยากรของจังหวัดในการด าเนินการ 

-  ได้มีแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ใช้
วิทยากรภายในจังหวัด 

 
ผู้รายงาน 

ชื่อ – สกุล  นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ 
ต าแหน่ง    นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  25 กรกฎาคม 2559 
โทร   086 2953366 
E-mail:   ponpan2508@gmail.com 


