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ค่าน่า

โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นองค์กรภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยมีวิสัยทัศน์ “องค์กร 

เป็นเลิศ ก้าวทันเทศโนโลย่ี พหุภาคีเข้มแข็ง สู่สังคมผู้สุงอายุคุณภาพดี” มีการกำหนด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โรงพยาบาลวังชิ้น พ.ศ. ๒๕:๖๔-๒๕:๖๗ เพ ื่อให ้การดำเน ินงานตาม อำนาจหน้าท ี่ของโรงพยาบาลวังช ิ้น 

สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ชองโรงพยาบาลวังชิ้นในมิติด ้านพัฒนาองค์กร การพัฒนาโรงพยาบาลวังชิ้นให้เป ็นองค์กรเป็นเลิศ ก้าวทัน 

เทคโนโลยี เพื่อยกระดับโรงพยาบาลวังชิ้นที่บริการผ่านระบบดิจิทัล เสริมสร้างความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรในการ 

ขับเคลื่อนและพัฒนาการบริการสุขภาพ อย่างมืออาชีพเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมของบุคลากรและภาคีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข องค์กร 

แห่งการเรียนรู้ และวัฒนธรรมค่านิยม ร่วม [ท01ว1-1 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

วังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลวังชิ้นต่อไป ขอชอบคุณ 

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้จนสำเร็จด้วยดี

โรงพยาบาลวังชิ้น

มกราคม ๒๕๖๖
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ประวัติโรงพยาบาลวังชิ้น
โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลชุมซน ขนาด ๓๐ เตียง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ ๒๕: ไร่ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๕: หมู่ท่ี ๘ ตำบล วัง 

ชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ก ่อตั้งเม ื่อเด ือนพฤศจิกายน ๒๕:๒๖ ได ้ร ับบริจาคสร้างต ึกผ ู้ป ่วยในป ี ๒๕:๒๘ 

จึงสามารถรับผู้ป่วยในได้ ๑๘ เตียง และได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ให้ขยายการให้บริการเป็น โรงพยาบาลขนาด ๓๐ 

เตียง เมื่อปี ๒๕:๓๗ จึงมีการสร้างตึกผู้ป ่วยนอก และผู้ป่วยในเพิ่มเติม และเปิดรับผู้ป่วยได้เต็ม ๓๐ เตียงในปี 

๒๕:๓๘

วิสัยทัศน (\ป5เ0ก)

องค์กรเป็นเลิศ ก้าวทันเทคโนโลยี พหุภาคีเข้มแข็ง สู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี

พันธกิจ (เฬเรรเอก)

๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้หลักเกณฑ์เวชศาสตร์ครอบครัว 

๒. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างกำลังใจให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ



๕. พัฒนาภาคีเครือข่าย และส่งเสริมให้ประซาซนมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ 

๖. พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบบริหาร ระบบริการ ให้สอดคล้องเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

๒. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่าย ให้ประซาซนสามารถจัดการป้ญหาสุขภาพได้ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประซาซนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

๔. พัฒนาคณภาพซีวิตผ้สงอายให้เหมาะสมตามบริบทซองพื้นที่



๔.
โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลวังช้ิน

I
กลุ่มงาบการแพทย์ กลุ่มงาบพันตกรรม 

(บางสาวธนิตา สายยนต์)(บายพิเซษฐ์ บุญมาสืบ) 

•งาบตรวจวินิจฉัย 

บำบัดรักษาผู้ป่วยบอก 

ผู้ป่วยใบ ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ 

มาคลอด

•งาบตรวจ วินิจฉัยบำบัดรักษา 

พ็นฟูส่งเสริมและบีองกันทาง 

ทันตกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังช้ิน

(นายอมรพันธ ุสมร)
— I— -

1 ^
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

(นายธนะพงศ์ พันธุแพทย์)

-งาบวิเคราะห์ส่ิงตัวอย่างทาง 

ห้องปฏิบัติการเทคนิค 

การแพทย์

•งานธนาคารเลือดและนริการ 

ส่วนประกอบของเลือด

กลุ่มงานเวชกรรมพิบฟู 

(นายกิตติศักด้ี แก้วแสนสาย) 

•งานตรวจประเมิน การวินิจอัย 

และบำบัดความบกพร่องของ 

ร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด 

•งานพ็บฟูความเส่ือมสภาพความ 

พิการ

................................1- - ---------------:

กลุ่มงานรังสีวิทยา

(บายภาณุ เนาวรัตน์) 

•งานตรวจ วินิจฉัยและ 

รักษาโดยรังสีเอกซเรย์

กลุ่มงาบเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

(นางวันเพ็ญ ต็ะคำ)

•งาบบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

•งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

•งาบบริหารเวชภัณฑ์

•งานคุ้มครองผู้บริโภค

•งานให้คำปริกษาด้าน๓ สัฃกรรม

I
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทค 

ทางการแพทย์

(นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล) 

•งานประกันสุขภาพการขืน 

ทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ 

การเรียกเก็บ การตามจ่าย 

•งานเทคโนโลยีสารสบเทศและ 

: คอมพิวเตอร์ 

; •งานแผนและยุทธศาสตร์ 

เครีอข่ายสุขภาพ 

•งานสังคมสงเคราะห์การ 

ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทาง 

การแพทย์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

ครอบครัวชุมชน การบริการ 

คลินิกศูนย์พ่ึงได้ 

•งานรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มงาบบริหารท่ัวโป 

(บายพรขัย ต๊ะคำ) 

•งาบการเงินและบัญชี 

•งาบพัสดุ ก่อสร้าง การซ่อม

บำรุง

•งาบธุรการ การบริหาร 

ยานพาหนะ

•งาบรักษาความปลอดภัย 

•งาบประซาสัมพันธ์ 

•งานซักฟอก 

•งานอาคารสถานท่ี 

•งานการเจ้าหน้าท่ี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ 

องศ์รวม

(นายสุทธิพงษ์ เทียนทอง) 

•งาบเวชปฏิบัติครอบครัวและ 

ชุมขบ

•งานการพยาบาลใบชุมซน 

•งาบส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 

•งานบีองกันและควบคุมโรคและ 

งานระบาดวิทยา 

•งาบสุขภาพจิตและจิตเวช 

•งานอนามัยโรงเรียบ 

•งานสุขภาพภาคประชาชน 

•งานบำบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่ 

•งานสุขศึกษาและพัฒนา

กลุ่มงาบการพยาบาล 

(นางขวัญดาว คำคง)

•งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

•งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉันและนิติเวช

•งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

•งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ

วิสัญญีพยาบาล

•งานการพยาบาลหน่วยควบคุม

การติดเชื้อและงาบหน่วยจ่ายกลาง

•งาบการพยาบาลผู้คลอด

•งาบการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

•งานโภชบศาสตร์

-า
ณุ่ : น) 1..,-,'''..;,. ไ',(...'ะ: - รแพทย์ท งเลื! 

(นางวันเพ็ญ ต๊ะคำ)

แพทย์แผนใทย 

งานการพยาบาลผู้ป่วยบอก

(นางธัญญาภรณ์ ท้าวคำ)

งาบการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

อุกเฉับและนิติเวช

(บางสาวปุณยนุช ปิจนำ)

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

(บางวรรณา เก้าเอ๋ียน)

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

และวิสัญญีพยาบาล 

(นางเสาวลักษณ์ กันทะหล้า)

งานการพยาบาลผู้คลอด 

(นางสาวจารุนิล ไขยพรม)

งาบการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 

(บางวรรณา เก้าเอ๋ียบ)

งานโภชนศาสตร์ 

(บางขวัญดาว คำคง)

งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเช้ือและงานหน่วยจ่ายกลาง 

(บางคณิตตา จำรูญ)



ทิศทางการพัฒนาบุคลากร

ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วน 
ราฃการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖0 โรงพยาบาลวังขิ้น เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับ 
ภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ มีสายการบังคับบัญขาขึ้นตรงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าส่วนราฃการ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวังขึ้น โดยบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลวังขึ้นตามกฎกระทรวงการ 
แบ่งส่วนราฃการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราขกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖0 
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

๒. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพ่ือให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ 

กระทรวง

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลวังขึ้นพ.ศ. ๒๔๖๖ 
-  ๒๔๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลวังขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๔๖0 - ๒๔๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับ 
ท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๙) และนโยบายประเทศไทย ๔.0 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังขึ้น 
ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ได้เห็นขอบ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร 
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติราฃการของข้าราชการพลเรือน 
สามัญและพนักงานราชการ (รอบ ๖ เดือน) โรงพยาบาลวังขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ผลการสำรวจข้อมูลการ 
พ ัฒนาบ ุคลากรรายบ ุคคล (เกปเหเชนล(อ6ห6๒ เวทกลท* แ๒ ก)ป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๖ และผลการประเม ิน 
ความสุขด้วยตนเองของบุคลากรสาธารณสุข (แลเวเวเก๐๓61:6โ) ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ๒. เบัาหมายของการ 
ดำเนินงานตามแผน บุคลากรของโรงพยาบาลวังขึ้น ๓. สมรรถนะที่ต ้องการสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลวังขึ้นได้ 
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราฃการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราขการพลเรือน มีองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานมี ๒ องค์ประกอบ 
ได้แก่ ๑. การประเมินผลกัมถุทธื้ฃองงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือการกำหนดตัวขี้วัดผลสำเร็จของงาน และ กำหนด 
ค่าเป๋าหมายของตัวขึ้วัด (แบก0ป๐กลI 0๐|าก|ว6ไ:6ก(ะX) ตามบทบาทภารกิจของกลุ่มงานที่ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ 
ของโรงพยาบาลวังขึ้น ๒.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย



สมรรถนะหลัก ๔ สมรรถนะ คือ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธี้ ๒) การบ'ริการที่ดี ๓) การสั่งสมความเชี่ยวฃาญ 
ในงานอาชีพ ๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ ๕) การทำงานเป็นทีม

คำจำกัดความ

๑. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะทาง วิชาชีพ ซ่ึง 

ประกอบด้วยสมรรถนะหลักท ี่ กพ. กำหนด (0วโ6-0๐1ากเว6*6ก๐/ ๕ ตัว) และ ?นก(ะปอกลเ. (ะ๐ทกเว6*6 ก07  

เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นโดยมีการพัฒนาที่ หลากหลายรูปแบบ 

เซ่น การ'ฝืกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๒. บุคลากร หมายถึง ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ลูกจ้าวชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลวังขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถ 

พัฒนาบุคลากรได้ตามเฟ้าหมายของแผนพัฒนาชองหน่วยงานโดยคิดเป็นร้อยละของ บุคลากรที่ได้รับการ 

พัฒนาตามแผนฯเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ๕ ระดับ

๔. สมรรถนะหลัก ((:๐โ6-0๐1ากเว61:6ก0 )̂ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคลากรสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร (จากคู่ม ือสมรรถนะ 

ราชการพลเร ือนไทย สำน ักงาน กพ.) ป ระกอบด ้วยสมรรถนะ ๔ ด ้าน ด ังน ี้ ๔.๑ การม ุ่งผลล ัมฤทธิ้ 

(/\(ะเา16ห6กก6ก!: เฬ๐ปVลป๐ท -  /ปะแ ) ความม ุ่งม ั่นจะปฏ ิบ ัต ิราชการ ให ้ด ีหร ือให ้เก ินมาตรฐานท ี่ม ีอย ู' 

โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด ผลลัมฤทธี้ที่ส่วนราชการกำหนด 

ข้ึน อีกทั้งยังหมายถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย 

ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน - ตัวช้ี'รัดผลงาน - ค่าเป้าหมาย พฤติกรรม/ 

สมรรถนะ -การมุ่งผลสัมฤทธี้ -การบริการที่ดี -การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ -การยึดมั่นในความ ถูกต้ 

องขอบธรรมและ จร ิยธรรม -การทำงานเป็นทีม คะแนน ประเม ิน ผลลัมฤทธึ๋ ของงาน คะแนน ประเม ิน 

สมรรถนะ พิจารณาความดี ความชอบ (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) แจ้งผลและ ปรึกษาหารือเพื่อ พัฒนาปรับปรุง 

คะแนน ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ ประเมินผล จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จัดทำหลักสูตร ตามความต้อง 

การ โครงการ บ ุคลากร ปรับปรุง/พ ัฒนา ๗ ๔.๒ บริการท ี่ด ี(ร6ก/106 เฬเกช /) ความตั้งใจและความ

พยายามของช้าราชการในการ ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประซาซนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง ๔.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (เ^เวอเซรร --!ะXโ5) ความขวนขวาย สนใจ 

ใฝ ่ร ู้ เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหา 

ความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกติใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ เช้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัมฤทธี้ ๔.๔จริยธรรม(เก!:6ฐโ]บุ/)การครองตนและประพฤติปฏิบัติ 

ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลัก กฎหมายและคุณธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ 

ชองประเทศชาติมากกว่า



ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาคักดี้ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน 

ผล ักด ันให ้ภารก ิจหล ักภาครัฐบรรล ุเบ ัาหมายท ี่กำหนดไว ้ ๔.๔ ความร ่วมแรงร,วมใจ (ทำงานเป็นทีม) 

(ป6ล๓ผ๐ปง-"โผ)พฤต ิกรรมแสดง ๑ ) ความ ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมหน่วยงาน 

หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใซ่ฐานะหัวหน้าทีม และ ๒) ความสามารถในการสร้างและ 
ดำรงรักษาสัมพันธ์กับสมาชิกในทีม

๔. สมรรถนะการปฏิบัต ิงาน (โ3น4ท๐ป๐กลI (ะ(วกกเว6*6ก๔/) หมายถึง คุณลักษณะที่บุคคลพึงมี ในการปฏิบัติงาน 

ตามตำแหน่งหน้าที่หนึ่ง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จ แบ่งเป็น (ะ๐๓ ๓ ๐ก โนท๐ปอกลI ๐๐๓เวร1:6ท๐V คือ 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานหนึ่ง ๆ และ รเวร๐แไ๐ โนท๐'ช๐กลI ๐๐๓เวร■เ:รท๐/ คือสมรรถนะในการ 

ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเฉพาะ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามกรอบชอง ก.พ. ประกอบด้วย 

๑๖ ด้าน ดังนี้ ๑) การคิดวิเคราะห์ ๒) การมองภาพองค์รวม ๓) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ๔) การสั่งการตาม 

อำนาจหน้าที่ ๔) การสืบเสาะหาข้อมูล ๖) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ๗) ความเข้าใจผู้อื่น ๘) ความ 

เข้าใจองค์กรและระบบราชการ ๙) การดำเนินการเชิงรุก ๑(ว) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

๑๑) ความมั่นใจในตนเอง ๑๒) ความยืดหยุ่นผ่อนผัน ๑๓) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ๑๔) สุนทรียภาพทางศิลปะ 

๑๔) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ ๑๖) การสร้างลัมพันธภาพ

แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังช้ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้จัดทำให้สอดคล้อง กับ 

ยุทธศาสตร์ชองคปสอ.วังชิ้น ในมิติด้านพัฒนาองค์กร ๖.พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดการความรู้และองค์กร 

แห่งความสุข โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังช ิ้น ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง การพัฒนาบุคลากรชองโรงพยาบาลวังชิ้น โดยแบ่งเป็น ๓ แผน ได้แก่ ๑)แผนพัฒนา 

บุคลากรตาม สมรรถนะหลัก ((ป๐โ๐-๐๐๓เวร1:รก๐/) ๒)แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการปฏิบัต ิงาน

(โนท๐ป๐กลI ๐๐๓[ว61:60๐7) และ ๓)แผนพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ที่รองรับตามบทบาทภารกิจชององค์กร



๗

สรุปแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลวังช้ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
(คน)/จำนวน (คร้ัง)

งบประมาณ 
(บาท)

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๑. แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ((1๐โ6-๐๐กกเว61โ6ก(ะV)
โครงการ แล)วเวV ^ 0?แ (องค์กร 
สาธารณสุข องค์กรแห่งความสุข)

๑๒๘ค น / ๒ ครั้ง ร ้อยละ๘๐ ของบุคลากร 
ได ้ ร ั บการประเม ิ นและ 
พ ั ฒ น า ต า ม แ น ว ท า ง  
องค์กรแห่งความสุข

รวมงบประมาณ ๐ บาท
๒.แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน (̂ บก(ะป๐กล1 ๐๐๓เว61:รก(ะ)วั

๑.โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมโรค 
โควิด๑๙

๓๔ คน/๒ คร้ัง เจ ้ าหน้ าที ่ ร ้ อยละ๙ ๐ มี 
ความรู้และทักษะสามารถ 
ปฏิบ ัต ิการและให้บริการ 
ประขาซนได้

๓.แผนพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ที่รองรับตามบทบาทภารกิจขององค์กร
๑.โครงการอบรมการจ ัดทำวิจ ัย ๒̂  ̂
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิขาชีพ

๓๐คน/๓ครัง ๒๔,๐๐๐ ร้อยละ๔๐ของบุคลากรมี 
ผลงานทางวิขาการเป ีน 
ของตนเองอย ่ างน ้ อย๑ 
เรื่อง

รวมงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ( ๓ แผน) ๒๔,๐๐๐ บาท



ผงควบคุมกากบงาน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย 
(คน) 
จำนวน 
(คร้ัง)

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลผลิต/ 
ตัวข้ี'วัด

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

๑ .โครงการ แลเวเวV เฬอกแ (องค์กรสาธารณสุข องค์กรแห่งความสุข)
ประเมิน
แลเวเว!ก๐กา61:6โ ๙๓/๑ 

คร้ัง

/

ประช ุ มส ั มมนา 
พัฒนาบุคลากร

๔ ๐  / ๑ 
คร้ัง

๒.โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมโรคโควิด๑๙
ประชุมสัมมนา ๓๔ คน/ 

๒ คร้ัง
/ /

๓ .โครงการอบรมการจัดทำวิจัย (า๒  ̂ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ประชุมสัมนาเซิง 
ปฏิบัติการ

๓๐คน/๓ 
คร้ัง

/ / /

ผู้เสนอแผน 

ชุบุ^

(นายกิตติสักดึ๋ แก้วแสนสาย)

นักกายภาพบำบัดขำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

‘ฯ? -—
(นางขวัญดาว คำคง) 

พยาบาลวิชาชีพขำนาญการพิเศษ


