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พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความสุข

ในการทํางาน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระยะสั้น)

   -  แพทยเวชศาสตรปองกันสุขภาพจิตชุมชน  - แพทย 1 คน

 - มีแพทยที่มีความรูดาน

จิตเวชชุมชน เพื่อชวย

พัฒนางานดานจิตเวช

ชุมชนในพื้นที่ อ.เวียงแกน

30,000 องคกรแพทย มิ.ย. 2566

   - การพยาบาลผูใชยาและสารเสพติด  - พยาบาล 1 คน
 - มีพยาบาลที่มีความรูฝน

การดูแลผูใชสารเสพติด
40,000 กลุมงานการพยาบาล มิ.ย. 2566

   - การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  - พยาบาล 1 คน

 - พยาบาลที่ปฏิบัติงาน

หองฉุกเฉิน ไดพัฒนา

ศักยภาพ

40,000 กลุมงานการพยาบาล มิ.ย. 2566

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระยะยาว)

- หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย 1 คน  - กลุมงานทันตกรรม พ.ค. 2568

- ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล ทันตแพทย 1 คน  - กลุมงานทันตกรรม พ.ค. 2568

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากร (organization 

developmene OD)  พฤติกรรมบริการ 

จริยธรรม คุณธรรม

เพื่อพัฒนาดานพฤติกรรมบริการ 

และสรางความสัมพันธอันดีในองคกร
เจาหนาที่ 157 คน

เจาหนาที่ผานการอบรม   

 อยางนอย รอยละ 90
294,000

คณะกรรมการ

คุณธรรม จริยธรรม
พ.ค. 2566

4 โครงการ Young Smart Leader

เพื่อสรรหาและพัฒนาหัวหนางานรุน

ใหม เพื่อวางแผนกาวไปสูหัวหนา

งานที่มีคุณภาพ

เจาหนาที่ 30 คน

มีการวางแผนการกาวสู

หัวหนางานอยางนอย รอย

ละ 50 ของผูเขารับการ

อบรม

50,000 ทีม HRD ก.ย. 2566

5
โครงการประเมินความผูกพัน/ ความพึงพอใจ/

ความสุขของเจาหนาที่

เพื่อใหทราบขอมูลความผูกพัน/

ความพึงพอใจและความสุขของ

เจาหนาที่ และนําผลการประเมินมา

วิเคราะห เพื่อหาแนวทาง Work Life

 Balance

เจาหนาที่ 157 คน

- เจาหนาที่ประเมิน รอย

ละ 95   - มีผลวิเคราะห 

และแนวทางการดําเนินงาน

 -
ทีม HRD และงาน

สุขภาพจิต
ก.ค. 2566

 - มีทันตแพทยที่มีความรู

และความเชี่ยวชาญดาน

ทันตกรรม

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2566

ลํา

ดับ
แผน/กลยุทธ จุดประสงค กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่คาดหวัง งบประมาณที่ใช

โดยทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resurce Development)

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

ระยะเวลาใน

การติดตามผล

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถ

พัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถ

พัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ลํา

ดับ
แผน/กลยุทธ จุดประสงค กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่คาดหวัง งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

ระยะเวลาใน

การติดตามผล

6 โครงการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม
เจาหนาที่ใหมไดรับความรูความเขาใจ

 ในกฎระเบียบ วัฒนธรรมองคกร
เจาหนาที่ 30 คน

-เจาหนาที่ใหมเขารวม

ปฐมนิเทศ 100%           

      -มีคูมือการปฐมนิเทศ

เจาหนาที่ใหม

30,000 ทีม HRD ก.ค. 2566

7
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพอําเภอเวียงแกน

- วิชาการพัฒนางานดวยเครื่องมือคุณภาพ เจาหนาที่ 70 คน 16,800 QMR/FA มิ.ย. 2566

- ถอดบทเรียนงานพัฒนาคุณภาพ (นวัตกรรม/

งานวิจัย/R2R/อื่นๆ)
เจาหนาที่ 80 คน 25,000

8
โครงการประเมิน completency ในแตละ

วิชาชีพ

เพื่อประเมินสมรรถนะตามวิชาชีพ 

และวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ

ตามวิชาชีพ

เจาหนาที่ 157 คน

- รอยละของเจาหนาที่ 

ไดรับการประเมิน

สมรรถนะ รอยละ 100

- ทีม HRD และ FA ก.ย. 2566

9
โครงการพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเวียงแกน

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการจัดทํา

แผนกลยุทธขององคกร โดยเนนการ

มีสวนรวมของทุกหนวยงาน

เจาหนาที่ 70 คน - มีแผนกลยุทธของ รพ. 150,000 งานแผน มี.ค. 2566

10
โครงการพัฒนาการใชโปรแกรม Hos-XPและ

ศูนยจัดเก็บรายได

- อบรมการตรวจสอบการสรุปรหัสโรคและการ

ใหรหัสและการเรียกเก็บคาบริการทาง

การแพทย/ตรวจสอบขอมูล

เจาหนาที่ 30 คน 4,000
งานเวชระเบียน

มิ.ย. 2566

- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบันทึกและ

 การใชประโยชนจาก Hos-XP
เจาหนาที่ 100 คน 90,000 งาน IT มิ.ย. 2566

11 โครงการบุคลากรเวียงแกนสุขภาพดี

- ตรวจสุขภาพประจําป เจาหนาที่ 157 คน - ก.พ.2566

- ตรวจสมรรถภาพทางรางกาย หู ตา ปอด เจาหนาที่ 157 คน 30,000 มิ.ย. 2566

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เจาหนาที่ 80 คน 60,000 มิ.ย. 2566

12 โครงการอบรมฟนฟูความรูประจําป

- อบรมฟนฟูความรูและซอมแผนรองรับภัยพิบัติ

และอุบัติเหตุหมู
เจาหนาที่ 157 คน 70,000 งาน ER

- อบรมอัคคีภัย เจาหนาที่ 157 คน 35,000 ทีม ENV.

- อบรมการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล IC เจาหนาที่ 157 คน 28,000 ทีม IC.

เพื่อทบทวนฟนฟูความรูที่จําเปน

สําหรับเจาหนาที่

รอยละของเจาหนาที่เขา

รวมโครงการ >รอยละ 90
ก.ย. 2566

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมให 

มีการทํานวตกรรม/เรื่องเลา/งาน

พัฒนาคุณภาพในงานตนเอง

- ทุกหนวยงานมีผลงาน

การพัฒนาคุณภาพ 100%

-เพื่อพัฒนาการบันทึกขอมูลให

ถูกตอง รวดเร็ว สามารถนําไปใชปร

โยชนในการเรียกเก็บคาบริการทาง

การแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละประสิทธิภาพการ

เรียกเก็บคาบริการทาง

การแพทย >รอยละ 90

เพื่อเฝาระวัง,สรางเสริมสุขภาพ ของ

เจาหนาที่ในองคกร

ทีม HRD/กลุมงาน

ปฐมภูมิฯรอยละของเจาหนาที่เขา

รวมโครงการ >รอยละ 90
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ลํา

ดับ
แผน/กลยุทธ จุดประสงค กลุมเปาหมาย ผลลัพธที่คาดหวัง งบประมาณที่ใช

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบหลัก

ระยะเวลาใน

การติดตามผล

- อบรม NCPR และงานอนามัยแมและเด็ก เจาหนาที่ 80 คน 10,000 งาน LR

- อบรม ITA เจาหนาที่ 157 คน 10,000 กลุมงานบริหารทั่วไป

  
 

ลงชื่อ

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน

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

(นางสาวรจิต  จันทรประสิทธิ)์

ประธานทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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