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ค าน า 
 

โรงพยาบาลวังชิ้น เปนองคกรภายใตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โดยมีวิสัยทัศน “องค์กร
เป็นเลิศ  ก้าวทันเทคโนโลยี่ พหุภาคีเข้มแข็ง  สู่สังคมผู้สุงอายุคุณภาพดี” มีการก าหนด แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงพยาบาลวังชิ้น พ.ศ. 2564 – 2567  เพ่ือใหการด าเนินงานตาม อ านาจหนาที่ของโรงพยาบาลวังชิ้น               
สอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565 - 2569) และนโยบายประเทศไทย 4.0                 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไดจัดท าใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของโรงพยาบาลวังชิ้นในมิติดานพัฒนาองคกร  การพัฒนาโรงพยาบาลวังชิ้นใหเปนองคกรเป็นเลิศ ก้าวทัน
เทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับโรงพยาบาลวังชิ้นที่บริการผานระบบดิจิทัล  เสริมสรางความเชี่ยวชาญแกบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการบริการสุขภาพ อยางมืออาชีพเสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงาน และสงเสริมการมีสวน 
รวมของบุคลากรและภาคีทุกภาคสวน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาสูองคกรแหงความสุข องคกร
แหงการเรียนรู และวัฒนธรรมคานิยม รวม MOPH  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล              
วังชิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลวังชิ้นตอไป  ขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้นทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้จนส าเร็จด้วยดี  
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ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลวงัชิ้น 
 

 
 
ประวัติโรงพยาบาลวังช้ิน 
   โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อท่ี 25 ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี 115 หมู่ที่ 8 ต าบล วัง
ชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526 ได้รับบริจาคสร้างตึกผู้ ป่วยในปี 2528             
จึงสามารถรับผู้ป่วยในได้ 18 เตียง และได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ให้ขยายการให้บริการเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 
เตียง เมื่อปี 2537 จึงมีการสร้างตึกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเพ่ิมเติม และเปิดรับผู้ป่วยได้เต็ม 30 เตียงในปี 
2538 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
  องค์กรเป็นเลิศ ก้าวทันเทคโนโลยี พหุภาคีเข้มแข็ง สู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี 
 
พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้หลักเกณฑ์เวชศาสตร์ครอบครัว 
  2. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างก าลังใจให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 



   
 
 
                     5. พัฒนาภาคีเครือข่าย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ 
  6. พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 
ยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาระบบบริหาร ระบบริการ  ให้สอดคล้องเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนสามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลวังชิ้น 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังชิ้น 
(นายอมรพันธุ์ สมร) 

 
กลุ่มงานการแพทย ์

(นายพิเชษฐ์ บุญมาสืบ) 
-งานตรวจวินจิฉัย
บ าบัดรักษาผูป้่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ผู้ปว่ยผา่ตัด ผู้
มาคลอด 

 

กลุ่มงานทันตกรรม 
(นางสาวธนิตา สายยนต์) 

-งานตรวจ วินิจฉยับ าบัดรักษา
ฟื้นฟูส่งเสริมและป้องกันทาง
ทันตกรรม 

 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู
(นายกิตติศักดิ์ แกว้แสนสาย) 

-งานตรวจประเมิน การวินจิฉัย
และบ าบัดความบกพร่องของ
ร่างกายด้วยวธิีทางกายภาพบ าบัด 
-งานฟื้นฟูความเส่ือมสภาพความ
พิการ 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์
(นายธนะพงศ์ พันธแุพทย์) 

-งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย ์
-งานธนาคารเลือดและบริการ

ส่วนประกอบของเลือด 

 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 
(นายภาณุ เนาวรัตน์) 

-งานตรวจ วินิจฉยัและ
รักษาโดยรังสีเอกซเรย ์

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
(นางวันเพ็ญ ต๊ะค า) 

-งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก 
-งานบริการเภสัชกรรมผู้ปว่ยใน 
-งานบริหารเวชภัณฑ์ 
-งานคุ้มครองผู้บริโภค 
-งานให้ค าปรึกษาด้านเภสัชกรรม 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย ์
(นายวิรัตน์ ทา้วบุญญาภินิกุล) 
-งานประกันสุขภาพการขึ้น
ทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ 
การเรียกเก็บ การตามจ่าย 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
-งานแผนและยุทธศาสตร์
เครือข่ายสุขภาพ 
-งานสังคมสงเคราะห์การ
ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ครอบครัวชุมชน การบริการ
คลินิกศูนย์พึ่งได้ 
-งานรับเร่ืองร้องเรียน 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นายพรชัย ต๊ะค า) 

-งานการเงินและบัญช ี
-งานพัสดุ กอ่สร้าง การซ่อม
บ ารุง 
-งานธุรการ การบรหิาร 
ยานพาหนะ 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานซักฟอก 
-งานอาคารสถานที ่
-งานการเจ้าหน้าที ่

 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม 

(นายสุทธพิงษ์ เทียนทอง) 
-งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน 
-งานการพยาบาลในชุมชน 
-งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
-งานป้องกันและควบคุมโรคและ
งานระบาดวิทยา 
-งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
-งานอนามยัโรงเรียน 
-งานสุขภาพภาคประชาชน 
-งานบ าบัดยาเสพติด สุรา บุหรี ่
-งานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

กลุ่มงานการพยาบาล 
(นางขวัญดาว ค าคง) 

-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
-งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช 
-งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
-งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ
วิสัญญีพยาบาล 
-งานการพยาบาลหน่วยควบคุม
การติดเช้ือและงานหนว่ยจา่ยกลาง 
-งานการพยาบาลผู้คลอด 
-งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
-งานโภชนศาสตร์ 

 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(นางวันเพ็ญ ต๊ะค า) 

แพทย์แผนไทย 

งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก 
(นางธัญญาภรณ์ ท้าวค า) 

งานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช 

(นางสาวปุณยนุช ปิจน า) 

งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน 
(นางวรรณา เก้าเอีย้น) 

งานการพยาบาลผู้ปว่ยผา่ตัด
และวิสัญญีพยาบาล 

(นางเสาวลักษณ์ กันทะหล้า) 

งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเช้ือและงานหนว่ยจา่ยกลาง 
(นางคณิตตา จ ารูญ) 

งานการพยาบาลผู้คลอด 
(นางสาวจารุนิล ไชยพรม) 

งานการพยาบาลผู้ปว่ยหนัก 
(นางวรรณา เก้าเอีย้น) 

งานโภชนศาสตร์ 
(นางขวัญดาว ค าคง) 
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ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

ความเปนมาและความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ตามกฎกระทรวง การแบงสวน
ราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับ
ภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอ าเภอ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
มีผู้อ านวยการเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ก ากับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น โดยบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลวังชิ้นตามกฎกระทรวงการ
แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560                 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
2. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ไดมีการก าหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลวังชิ้น พ.ศ. 2565 
– 2567 เพ่ือใหการด าเนินงานตามอ านาจหนาที่ของโรงพยาบาลวังชิ้น สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ              
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) และนโยบายประเทศไทย 4.0 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังชิ้น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ไดเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญและพนักงานราชการ (รอบ 6 เดือน) โรงพยาบาลวังชิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการส ารวจขอมูลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการประเมิน
ความสุขดวยตนเองของบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   2. เปาหมายของการ
ด าเนินงานตามแผน บุคลากรของโรงพยาบาลวังชิ้น 3. สมรรถนะที่ตองการส าหรับบุคลากร   โรงพยาบาลวังชิ้นได
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะ ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน มีองคประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 2 องคประกอบ 
ไดแก   1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย 2 สวน คือการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน และ ก าหนด  
คาเปาหมายของตัวชี้วัด (Functional Competency)  ตามบทบาทภารกิจของกลุมงานที่ถายทอดมาจากยุทธศาสตร
ของโรงพยาบาลวังชิ้น  2.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะบุคลากร  ประกอบดวย 
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สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การท างานเปนทีม  
 
ค าจ ากัดความ  
 

1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปนระบบเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู ทักษะทาง วิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบดวยสมรรถนะหลักที่ กพ. ก าหนด (Core-competency ๕ ตัว) และ Functional competency 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบใหสูงขึ้นโดยมีการพัฒนาที่ หลากหลายรูปแบบ  
เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรูดวยตนเอง   

2. บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจ า และพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป                 
ลูกจ้าวชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานจริงในส านัก บริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน หมายถึง หนวยงานสามารถ
พัฒนาบุคลากรไดตามเปาหมายของแผนพัฒนาของหนวยงานโดยคิดเปนรอยละของ บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาตามแผนฯเมื่อเทียบกับเกณฑที่ก าหนด 5 ระดับ  

4. สมรรถนะหลัก (Core-competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าใหบุคลากรสรางผลงานที่โดดเดนในองคกร (จากคูมือสมรรถนะ 
ราชการพลเรือนไทย ส านักงาน กพ.) ประกอบด วยสมรรถนะ ๕ ด าน ดังนี้ 4.1 การมุ งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation – ACH ) ความมุ งมั่นจะปฏิบัติราชการ  ใหดีหรือให เกินมาตรฐานที่มีอยู                
โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัด ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการก าหนด
ขึ้น อีกทั้งยังหมายถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ตามเปาหมายที่ยากและทาทาย
ชนิดที่อาจไมเคยมีผใูดสามารถกระท าไดมากอน ผลสัมฤทธิ์ของงาน - ตัวชี้วัดผลงาน - คาเปาหมาย พฤติกรรม/
สมรรถนะ -การมุงผลสัมฤทธิ์ -การบริการที่ดี -การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ -การยึดมั่นในความ ถูกต
องชอบธรรมและ จริยธรรม -การท างานเปนทีม คะแนน ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน คะแนน ประเมิน 
สมรรถนะ พิจารณาความดี ความชอบ (รอบ 6 และ 12 เดือน) แจงผลและ ปรึกษาหารือเพ่ือ พัฒนาปรับปรุง 
คะแนน ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ ประเมินผล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร จัดท าหลักสูตร ตามความตอง
การ โครงการ บุคลากร ปรับปรุง/พัฒนา 7 4.2 บริการที่ดี(Service Mind –SERV) ความตั้งใจและความ
พยายามของขาราชการในการ ใหบริการเพ่ือสนองความตองการของประชาชนตลอดจนของหนวยงานภาครัฐ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 4.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise –EXP) ความขวนขวาย สนใจ                
ใฝรู เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ดวยการศึกษา คนควาหา
ความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี             
ตาง ๆ เขา กับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 4.4 จริยธรรม (Integrity) การครองตนและประพฤติปฏิบัติ
ถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก กฎหมายและคุณธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชน
ของประเทศชาติมากกวา  
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ประโยชนสวนตน ทั้งนี้ เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพ่ือเปนก าลังส าคัญในการสนับสนุน 
ผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป าหมายที่ก าหนดไว  4.5 ความรวมแรงรวมใจ (ท างานเปนทีม) 
(Teamwork – TW) พฤติกรรมแสดง ๑) ความ ตั้งใจที่จะท างานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีม หนวยงาน 
หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชฐานะหัวหนาทีม และ ๒) ความสามารถในการสรางและ
ด ารงรักษาสัมพันธกับสมาชิกในทีม  

5. สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional competency) หมายถึง คุณลักษณะที่บุคคลพึงมี ในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหนงหนาที่หนึ่ง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานส าเร็จ แบงเปน common Functional competency คือ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในกลุมงานหนึ่ง ๆ และ specific Functional competency คือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในต าแหนงงานเฉพาะ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามกรอบของ ก.พ. ประกอบดวย 
16 ดาน ดังนี้ 1) การคิดวิเคราะห 2) การมองภาพองครวม 3) การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 4) การสั่งการตาม
อ านาจหนาที ่5) การสืบเสาะหาขอมูล 6) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 7) ความเขาใจผูอ่ืน 8) ความ
เขาใจองคกรและระบบราชการ 9) การด าเนินการเชิงรุก 10) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
11) ความมั่นใจในตนเอง 12) ความยืดหยุนผอนผัน 13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 14) สุนทรียภาพทางศิลปะ 
15) ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ   16) การสรางสัมพันธภาพ 

 
แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดจัดท าใหสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรของคปสอ.วังชิ้น  ในมิติดานพัฒนาองคกร 6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการความรู้และองค์กร
แห่งความสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังชิ้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565               
เพ่ือใชเปนแนวทาง การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลวังชิ้น  โดยแบงเปน 3 แผน    ไดแก 1)แผนพัฒนา
บุคลากรตาม สมรรถนะหลัก (Core-competency)    2)แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
(Functional competency) และ  3)แผนพัฒนาบุคลากรดานอื่น ๆ ที่รองรับตามบทบาทภารกิจขององคกร 
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สรุปแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังช้ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

(คน)/จ านวน (ครั้ง) 
งบประมาณ 
(บาท) 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 

1. แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core-competency) 
โครงการ Happy MOPH (องค์กร
สาธารณสุข องค์กรแห่งความสุข) 

93คน / 2 ครั้ง 50,000 ร้อยละ80 ของบุคลากร 
ได้รับการประเมินและ
พั ฒ น า ต า ม แ น ว ท า ง
องค์กรแห่งความสุข 

    
    
    
    
รวมงบประมาณ  50,000   บาท 

2. แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional competency) 
1.โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมโรค
โควิด19และทบทวนทักษะการฉีดวัคซีน 

34 คน/2 ครั้ง - เจ้ าหน้าที่ ร้ อยละ90มี
ความรู้และทักษะสามารถ
ปฏิบัติการและให้บริการ
ประชาชนได ้

รวมงบประมาณ     บาท 
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ที่รองรับตามบทบาทภารกิจขององค์กร 

1.โครงการอบรมการจัดท าวิจัย R2R 
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

30คน/3ครั้ง 24,000 ร้อยละ90ของบุคลากรมี
ผลงานทางวิชาการเป็น
ของตนเองอย่างน้อย1
เรื่อง 

    
    
รวมงบประมาณ   24,000  บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (   3 แผน)     74,000  บาท 
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ผังควบคุมก ากับงาน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย
(คน) 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผลผลิต/
ตัวชี้วัด 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.โครงการ Happy MOPH (องค์กรสาธารณสุข องค์กรแห่งความสุข) 
ประเมิน 

Happinometer 
 
93/1
ครั้ง 

   ∕          

ประชุมสัมมนา
พัฒนาบุคลากร 

4 0 / 1
ครั้ง 

     ∕        

2.โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมโรคโควิด19และทบทวนทักษะการฉีดวัคซีน 
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

34 คน/
2 ครั้ง 

∕  ∕           

3.โครงการอบรมการจัดท าวิจัย R2R เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ประชุมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

30คน/3
ครั้ง 

   ∕   ∕    ∕   
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ภาคผนวก 
 


