
 
 
 

รายงานติดตามแผนปฏิบัติงานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 

  



วิสัยทัศน์ :      เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาต ิ
                  “INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL” 

 
 
 
 

พันธกิจ     
     1.   สร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2.  ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสขุภาพแบบองค์รวม  
3.  ฟ้ืนฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
4.  เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ              

 
เป้าประสงค ์(ระยะ 3 ปี) 

1.  ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้
ลดลง 

2.  ประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่รับผิดชอบมีสุขภาวะที่ดี  ลดการตายก่อนวัยอันควร  
3.  ผูสู้งอายุและผู้ป่วยโรค NCDs  ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมสีุขภาวะที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
4   ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล และมีความมั่นคงด้านช่ือเสียงและบริการ โดยมุ่งเน้นเพ่ิม

ขีดความสามารถในการให้บรกิารสาขาจักษุ, Check up, Cath Lab, Nursing home ผูสู้งอายุ ให้มีความทันสมัย 
 5.   เป็นแหล่งฝึกฝน เรียนรู ้ด้านวิชาการและผลิตนักศึกษาแพทย์ โดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ  

6.   มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ 
7.   เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพ่ือ

ความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน 
8 .  โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน  และมีสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย เอ้ือต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ  (Prevention & Promotion Excellence)  
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)   
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence )  
4. บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence )  

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
 
เป้าประสงค์   1. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานแบบมืออาชีพ ส่งผลให้   เกิดความม่ันคง

ด้านบุคลากร 
 

รหัสยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดผลงาน เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 
หมายเหต ุ

3-31-3101-01-403 1. โครงการพ ัฒนาบ ุคลากร
ภายในองค์กร 
  - จดัทำหลักสูตรฝึกอบรม
ภายในโรงพยาบาลโดยการมีสว่น
ร่วมกบัสาขาวิชาชีพและ
ระบบงานสำคัญ 

1. บุคลากรได้รับการอบรมและ
มีผลการร ับรองความเป ็นมือ
อาชีพตามบริบทตำแหน่งหน้าท่ี  
 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

กำลงัดำเนินการ
อบรม 

- จัดอบรมพยาบาล 
จบใหม่ 100 % 
- อบรมความรู้โรค
ระบาด COVID แก่
บุคลากรทุกระดับ 
96.80 %. 

3-32-3201-02-403 2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ภายนอกองค์กร 
  - สนับสนุนทุนเฉพาะทาง 
    1) แพทย์ ทันตแพทย์ 
    2) เภสัชกร 
    3) พยาบาล 
    4) สาขาอ่ืน ๆ 
  - หลักสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรแ์ละการขยายบรกิาร 

2 .  ผ ลป ร ะ เ ม ิ น ส ม ร ร ถน ะ 
บ ุคลากรท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานสาขา
เฉพาะทางท่ีมีความซับซ้อน 

ผ่านเกณฑ์
มากกวา่ 

ร้อยละ 80 

กำลงัดำเนินการ 
 

1.สาขาสวนหัวใจ 
2.หลอดเลอืดสมอง 
3.ผู้ป่วยหนัก / CCU 
4.การดูแลผูป้่วยตดิ
เช้ือโควิคในหอผูป้ว่ย 
5.NICU 

3-32-3202-03-403 3. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลน
แก่นักเรียนในพื้นท่ีและใกล้เคียง 

3-33-3301-04-403 4. โครงการสง่บุคลากร เข้ารับ
การอบรมภาษาเพือ่การสื่อสาร 

3. บุคลากรของหน่วยงาน
เป้าหมายไดร้ับการอบรมและ
สามารถสื่อสารภาษาท่ีสองตาม
แผนท่ีกำหนด  

ไม่น้อยกวา่ 
 4 คน 

อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน 

 

3-34-3401-05-403 5. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนทุน
จัดทำผลงานวจิัย นวัตกรรมและ
การเผยแพรผ่ลงาน 

4 .  จ ำ น ว น ง า น ว ิ ช า ก า ร 
นวัตกรรม วิจัยที่ได้เผยแพร่ตาม
แผนท่ีกำหนด  

ไม่น้อยกวา่ 5 
เรื่อง 

กำลงัทบทวนปญัหา 
และหัวข้อวจิัย 

 

3-35-3501-06-403 6. โครงการบูรณาการศึกษา    ดู
งานและก ิจกรรมการพ ัฒนา
องค์กร (OD) 
   รุ่นท่ี 1 ระดับหวัหน้างาน 
   รุ่นท่ี 2 ระดับปฏิบัติการ  
 

5. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
บูรณาการศึกษาดูงานและการ
พัฒนาองค์กร (OD) 
    1. ระดับหัวหน้างาน 
    2. ระดับปฏิบัติการ 

สำเรจ็ กำลงัดำเนินการ -ได้ประสานการดงูาน
ระดับหัวหน้างานท่ี 
รพ.ชลบุรี เดอืน
มีนาคม 63 แต่ขอ
ชลอ ไปก่อน 
เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 

6. ผลประเมินความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร 

มากกวา่ 
ร้อยละ 70 

ดำเนินการ 
ไตรมาส 3-4 

 

3-36-3601-07-403 7 โครงการศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบท้ังในและต่างประเทศ 

7. ผู้บริหารระดับสูงและทีมนำ
บริหารงานระดับโรงพยาบาล
ได้รับการพัฒนา  

มากกวา่ 
ร้อยละ 80 

  -วางแผนดูงานเรื่อง
ระบบปฐมภูมิท่ี
โรงพยาบาล
กำแพงเพชร ตาม
ข้อเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 



 


