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คํานํา
แผนพั ฒ นาบุ คลากรโรงพยาบาลมะเร็ งอุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบั บ นี้ จั ดทํ าขึ้ น โดย
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธการพัฒนาบุคลากร กรมการแพทย พ.ศ 2561 - 2564 และแผน
ยุทธศาสตรการพั ฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุ บลราชธานี พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยคํานึงถึ งสมรรถนะหลั ก
(Core Competency) สมรรถนะเฉพาะสําหรั บตําแหนง (Functional Competency) รวมไปถึงการนําผล
ประเมินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็ ง อุ บ ลราชธานี ได ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ คลากร พ.ศ. ๒๕๖4
โดยกระทําในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงพยาบาลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ให มีความรู ความสามารถ มี ทักษะ มี ความเชี่ย วชาญด านวิช าการ ดานวิจัยและประเมิ นเทคโนโลยี ท าง
การแพทย เสริมสรางศักยภาพขาราชการใหมีความพรอม สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน และสังคม ไดอยางแทจริง

(นายพงศธร ศุภอรรถกร)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ธันวาคม ๒๕๖3
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564
การติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก
- คําสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีที่ 236/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 256๒
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แบบฟอรมความตองการพัฒนา
- แบบฟอรมการขอเขารับการอบรมในกรณีนอกแผน
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บทที่ ๑
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใต กระแสแห งการปฏิ รู ประบบราชการ และยุ ทธศาสตร ประเทศไทย ๔.๐ ด าน
สาธารณสุข สําหรับเปนกรอบทิศทางการพัฒนาดานสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย ภายใต
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหาร
ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธี คิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม และในการนํ าระบบมาตรฐานระดั บต าง ๆ
มาพัฒนาองคกรที่จะนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคกรสามารถใช
และพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม
๑.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติใหสวน
ราชการดํ า เนิ น การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจแก ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ ให
ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ในกรณีที่เห็นสมควร และเพื่อการ
ประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนราชการ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําขึ้น
ในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศ ทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไมนอมนําหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับที่ 9 – 11
เพื่อสรางภูมิคุมกัน และชวยใหสังคม สามารถยืดหยัดอยูได อยางมั่นคงเกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารการ
จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการ
พัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ป ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพั ฒ นาที่
กํ า หนดภายใต ร ะยะเวลา 5 ป ตอจากนี้ไป ดังนั้น การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12
จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาไดดังนี้
1. เพื่ อ วางรากฐานให ค นไทยเป น คนที่ ส มบู ร ณ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
ค า นิ ย มที่ ดี มี จิ ตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัว
อบอุนตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรั พยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับ การพัฒ นาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
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3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของรากฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เ ข มขน
มากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน
อาหารและน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชิและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริการราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและการบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหเปนประเทศไทยมีความเชื่องโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ และ
การลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งระดับอนุภาค ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมี
ปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนา
ความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและ
เลือกรับ วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต
การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคน
ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาที่ สําคัญ ประกอบด ว ย (๑) ปรับ เปลี่ย นคานิย มคนไทยใหมีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปน
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แหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (๔) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบต อ
สุขภาพ อาทิ เชน สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากร
รวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันใหสถาบัน
ทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และ
สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได
เปาหมาย (1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม (2)
คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น (3) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถในการเรียนรูดวนตนเองอยางตอเนื่อง (4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น (5)
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน
สําหรับยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ
พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมาย
ที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิช อบ
ในสังคมไทย
การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง
โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (๒)
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อใหการ
จั ด สรรและการใช จ า ยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (๓) เพิ่มประสิทธิภ าพและยกระดับ การใหบ ริการสาธารณะให ไ ด
มาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุร กิจ ไดรับ บริ การที่ มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความ
สะดวก ตรงตามความตองการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
เปาหมาย (1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น (4) ลดจํานวนการ
ดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
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1.๔ กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ด ว ยการพั ฒ นา ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” นาไปสู ก ารพั ฒ นาให ค นไทยมี ค วามสุ ข และตอบ
สนองตอบตอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปน
ประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศ
สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่สําคัญ คือ (1) พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง (3) ปลูกฝงระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสรางความอยูดี
มีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่สําคัญ คือ (1)
การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม (2) การวางระบบบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (4) การ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ (6) ใหทันสมัย เปนธรรม
และเปนสากล (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการ
รายไดและรายจายของภาครัฐ
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1.๕ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
มีเปาประสงค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารดานการแพทยและสาธารณสุ ข
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ประชาชนทุกคนในพื้นที่เครือขายบริการไดรับบริการสุขภาพทุกระดับที่
มีคุณภาพมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และไดรับการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โดยกําหนดรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับ
สถานการณและสภาพแวดลอม โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพและคุ มครองผูบริโภคด านสุ ขภาพใหมีป ระสิ ทธิภาพ เพื่อใหประชาชนทุกกลุ มวัยมี พฤติ กรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
ยุ ทธศาสตร ท่ี 6 พัฒ นาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือขายและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริการ
ดานแพทย และสาธารณสุขในเขตพื้นที่เครือขายบริการ
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
ใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม ทั้งภาวะปกติและภัยพิบัติ
ยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกันบําบัดรักษา และฟนฟู
สภาพของประชาชน ผูเสพ ผูติดยาและสารเสพติดใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 เรงรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริการ
ดานแพทย และสาธารณสุขในเขตพื้นที่เครือขายบริการ
ยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกันบําบัดรักษา และฟนฟู
สภาพของประชาชน ผูเสพ ผูติดยาและสารเสพติดใหมีประสิทธิภาพ
1.๖ ยุทธศาสตรกรมการแพทย พ.ศ. 256๑ – 256๕
วิสัยทัศน 20 ป กรมการแพทย (256๑ – 25๘๐)
ประชาชนสุขภาพดีไดรับการบริการทางการแพทย ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
อยางเสมอภาค การแพทยไทย 1 ใน 3 ของเอเชีย
วิสัยทัศนกรมการแพทย 256๑ – 256๕
ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอยางเสมอภาค
ภายในป พ.ศ. 2564

~6~
พันธกิจ
สร า งและถ า ยทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยที่สมคุณคา (Appropriate
Medical Technology) เสริมสรางการมีสวนรวม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทยใน
ทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาทางการแพทยของประเทศสูมาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. การแพทยในประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (Medical Services
Excellence)
2. แพทยและบุคลากรดานสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Health Personal
Excellence)
๓. การบริหารจัดการาที่ดีเปนองคกรสมรรถนะสูง (Management Excellence)
ยุทธศาสตร
๑. สรางความเขมแข็งเครือขายบริการทางการแพทยของประเทศ
๒. พั ฒ นาศู น ย ความเปน เลิศทางการแพทยเฉพาะทางกรมการแพทย (Centers of
Excellence : COE)
3. พัฒนาแพทยและบุคลากรดานสุขภาพใหมีความเชี่ยวชาญและเพียงพอกับความ
ตองการของประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บูรณาการงานและทรัพยากรภายในกรมการแพทยใหสอดคลองประสานกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. สรางภาพลักษณองคการที่ดี
แผนงาน
๑. แผนงานการแพทย 4.0
๒. แผนงานพัฒนามาตรฐานการแพทย
๓. แผนงานการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย
๔. แผนงานพัฒนาความสัมพันธที่ดีของเครือขายการแพทยระหวางประเทศ
๕. แผนงานดานการแพทยเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดําริ
๖. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
๗. แผนงานพัฒนาความเปนเลิศของหนวยงานกรมการแพทย
๘. แผนงานพัฒนาการจัดการองคความรูวิชาการแพทย
๙. แผนงานพัฒนาแพทยและบุคลากรดานสุขภาพ
๑๐. แผนงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการแพทย
๑๑. แผนงานพัฒนาบริหารระบบธรรมาภิบาล
๑๒. แผนงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๓. แผนงานการบูรณาการงานและทรัพยากรภายในกรมการแพทยใหสอดประสานกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
๑๔. แผนงานเสริมสรางภาพลักษณองคการ
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1.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูทักษะ สมรรถนะสอดคลองกั บแผนพั ฒนา
Center of excellence (COE)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาบุคลากรดาน Digital ใหทันการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม
1.8 แผนปฏิรูปกรมการแพทย
1. Agenda Reform คือ การนําปญหาสําคัญดานสุขภาพระดับประเทศ ที่มีผลกระทบ
ทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภาพ มาวิเคราะหหาทางปองกันแกไขในเชิงระบบอยางครบวงจร
๒. Area Reform คือ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และองคความรูที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ
๓. Function Reform คือ การพัฒนาการรักษาที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในผูปวยที่มี
ปญหายุงยากซับซอน ตามความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล/สถาบัน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทยของประเทศ (The best for the most)
๔. System Reform คื อ การพั ฒ นาพื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ช ว ยสร า งความเข ม แข็ ง เพื่ อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปในประเด็น Reform อื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.๙ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2561 – 2564
ทิ ศทางของแผนยุทธศาสตรพัฒ นาโรงพยาบาลมะเร็งอุบ ลราชธานี พ.ศ. 2551 –
2564 ประกอบด ว ยวิ สั ย ทั ศน พั น ธกิ จ เปาหมายสูงสุดของแผนยุ ทธศาสตร ประเด็น ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคดังรายละเอียดตอไปนี้
วิสัยทัศน
“เปนผูนําทางวิชาการและบริการดานตติยภูมิโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”
เป น ผู นํ า ทางวิ ชาการ หมายถึง การเปน โรงพยาบาลมะเร็งอุบ ลราชธานี ที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญดานวิชาการ องคความรูและนวัตกรรมทางการแพทย ดานโรคมะเร็งเพื่อยกระดับการบริการทาง
การแพทย ระดั บ ซั บ ซ อ นเชี่ ย วชาญชั้ น สู ง ได ม าตรฐานสร า งองค ค วามรู โ รคมะเร็ งเพื่ อ ประโยชน ต อ การ
ดําเนินงานทางวิชาการ บริการ และการบริหาร พรอมการพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายใหมีศักยภาพ
ในการจัดโรคมะเร็งของพื้นที่ไดโรงพยาบาลมะเร็งเปนแหลงเรียนรู และอางอิงทางวิชาการโรคมะเร็งของเขต
สุขภาพ เปนแหลงพัฒนาบุคลากรทางการแพทยแบบครบวงจร และมีศักยภาพในระดับสากล ทันสมัย
พันธกิจตามยุทธศาสตร (Mission)
กรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และภารกิจการ
พัฒนาไปสูวิสัยทัศน โรงพยาบาลไดกําหนดพันธกิจทางยุทธศาสตรดังนี้
1. พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง
2. ใหบริการการบําบัดรักษาฟนฟูและสงเสริมสุขภาพผูปวยโรงมะเร็ง
3. พัฒนาและเสนอนโยบายดานการแพทยเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน
เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal)
สนับสนุนใหประชาชนสุขภาพดีไดรับการสงเสริม คุมครอง ปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองอยางทั่วถึง ทันการณและประชาชนที่เจ็บปวยสามารถเขาถึงการบริการ
การวินิจฉัยและการรักษาที่มีคุณภาพ จนสามารถลดปญหาการเจ็บปวย ปวยตายดวยโรคมะเร็งของพื้นที่
บริการไดอยางเปนรูปธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นหลักที่สําคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตรที่จ ะ
พั ฒ นาด ว ยวิ ธี การทางยุ ทธศาสตร สู ผ ลสัม ฤทธิ์สูงสุ ดตามที่ กําหนดในวิสัย ทัศน ป ระกอบดว ย 6 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ดังนี้
1. การพัฒนาสูศูนยกลางความเชี่ยวชาญวิชาการดานโรคมะเร็ง
2. การเสริมสรางขีดความสามารถของเครือขายสุขภาพที่มีมาตรฐาน
3. การแกปญหาการเจ็บปวย ปวยตายดวยโรคมะเร็งในพื้นที่อยางบูรณาการ
4. การยกระดับบริการทางการแพทยใหเปนเลิศ สมคุณคาเชี่ยวชาญชั้นสูง
5. การพัฒนาโรงพยาบาลใหสมบูรณในการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติ
6. การพัฒนาองคกร บุคลากร รองรับการเปนโรงพยาบาลคุณภาพสูง ที่ยั่งยืน พึ่งตนเองได
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร (Outcome Goal)
1. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย องคความรู นวัตกรรมดานโรคมะเร็งเกิดประโยชนตอ
การสงเสริมควบคุม ปองกัน รักษา และฟนฟูโรคมะเร็ง
2. เครือขาสุขภาพมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ และวิชาการ
ดานโรคมะเร็งไดมีมาตรฐาน ปญหาโรคมะเร็งที่สําคัญในเขตพื้นที่ลดลง
3. ประชาชนในเขตบริการไดรับการสงเสริม โดยบูรณาการเครือขาย นําไปสูผลสัมฤทธิ์
ของปญหาโรคมะเร็งของพื้นที่ลดลง
4. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีความเปนเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐานดานการ
บริการโรคมะเร็งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทยสูงระดับประเทศ
5. โรงพยาบาลมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณในการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติตามเกณฑ
กรมการแพทย
6. บุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทีมสนับสนุนมี
ความเปนมืออาชีพ นําไปสูการยอมรับของเครือขาย
7. โรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานการรองรับคุณภาพโรงพยาบาล
(HA : JCI) และมาตรฐานการบริหารระดับสากลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
ดังนั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง
อุ บ ลราชธานี ประจํ า ป ง บประมาณ 256๓ เพื่ อ เป น กรอบในการพั ฒ นาบุ ค ลากรโรงพยาบาลมะเร็ ง
อุ บ ลราชธานี ให มี ค วามรู ความสามารถ มี ทั ก ษะ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นวิ ช าการ เป น การเสริ ม สร า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล สามารถบรรลุ ต ามเป า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
และยุทธศาสตรของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พรอมสรางภาคีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งและยั่งยืน
ตอไป
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บทที่ 2
วัตถุประสงคและเปาหมาย
2.1 เปาประสงค
เพื่อใหบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒.2 วัตถุประสงค
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๒. เพื่ อให มีการปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ดในการทํา งาน เนน สรางกระบวนการคิ ดและการพัฒ นาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากร
๓. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
4. เพื่อเปนการพั ฒนา เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากรและเพิ่ มขีด
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่ อเป น แนวทางในการดํ า เนิ น การจั ด การพั ฒ นาและฝ ก อบรมบุ คลากรของโรงพยาบาลมะเร็ ง
อุบลราชธานี
6. เพื่ อสร างระบบและกลไกที่ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ของ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๒.3 เปาหมายของการพัฒนา
๑. เปาหมายเชิงปริมาณ
รอยละของหลักสูตรที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาไมต่ํากวารอยละ 80
๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 การเตรียมการและการวางแผน
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการวิเคราะหขอมูลจากผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก ความตองการในการพัฒนาของบุคลากร
3. กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานและทักษะเฉพาะของงานใน
แตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม
2.5 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร
1. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดําเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหัวขอที่ระบุไว
2. ผูบังคับบัญชาพิจารณาสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม ไดแก ความรู
ความสามารถและสมรรถนะที่ควรไดรับการพัฒนา งานที่ไดรับมอบหมาย และตามที่บุคลากร
ตองการพัฒนาตนเองเพื่อนําความรู ทักษะ มาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจเขารวม
โครงพัฒนาบุคลากรที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดขึ้น หรือสงเขารวมตามที่กรมการแพทย หรือหนวยงาน
เครือขายวิชาชีพจัดขึ้น
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2.6 ประเภทของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ไดแก
1. การประชุม ฟงบรรยาย อบรม และสัมมนา
2. การศึกษาดูงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. การสอนงาน การใหคําปรึกษาหารืองาน การถายทอดความสูเพื่อนรวมงาน
5. การมอบหมาย / สับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
2.7 วิธีการพัฒนา วิธีการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีหลายวิธีดังนี้
1. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
2. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีสงบุคลากรเขารับการพัฒนาที่จัดโดยโรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย /
สํานัก / กอง ภายในกรมการแพทย
3. โรงพยาบาลมะเร็ งอุ บ ลราชธานี ส งบุ คลากรเข ารั บ การพั ฒ นา ที่ จั ดโดยหน ว ยงานภายนอก เช น
สถาบันการศึกษา เครือขายวิชาชีพ และสมาคมตาง ๆ เปนตน
2.8 แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
ทั้งในดานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามตําแหนงและทางดานการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะและนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อสงเสริมงาน
ดานพัฒนาบุคลากร
3. สงเสริมการจัดการความรูเพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง จากการฝกฝนและประสบการณ
ของตัวบุคคลมาใชใหเปนประโยชนเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
4. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําผลการวิจัยมาใชพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เน น การพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรทั้ ง สรรถนะหลั ก และสมรรถนะเฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ในฝายมาใชในการพัฒนาบุคลากร และนําผลการประเมินสมรรถนะเพื่อใชประกอบการพัฒนารายบุคคล
6. พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหมใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได โดยสงเสริมการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน และถายทอดการทํางานใหเปนมาตรฐานใกลเคียงกัน
7. สงเสริมการพั ฒนาบุ คลากรพรอมกับการปรับปรุงกระบวนการทํ างานใหมีความคล องตั ว สั้นและ
กระชับ โดยเนนการใหบริการที่รวดเร็วและถูกตอง
8. สงเสริมบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
2.9 ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 256๔
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2.10 หัวขอดานการพัฒนาบุคลากร
1. ด า นความรู ทั่ว ไปในการปฏิ บั ติง าน ไดแก ความรูที่เกี่ย วข อ งกับ การปฏิ บัติ งานโดยทั่ว ไป เชน
กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานระบบสารสนเทศ ดานพัสดุ
ดานการเงินและบัญชี ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน เชน การบริหารโครงการการวางแผน
การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ บุคคลอื่น
ไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมายการทํางาน
เปนทีม การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
5. ดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ งาน
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข
2.11 การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อประเมิ น สั ม ฤทธิ์ ข อง
แผนพัฒนาบุคลากรและจัดทํารายงานสรุปผลความคืบหนาของการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายไตรมาศ
2.12 งบประมาณ
งบประมาณไดจากเงินบํารุงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีปงบประมาณ 256๔ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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บทที 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564
สังกัด
หลักสูตร
ภารกิจดานอํานวยการ
กลุมงานบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคล
1
การใชโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง
2
กลยุทธการบริหารงานบุคคล
งานบริหารทั่วไป
1
หลักสูตรอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
2
หลักสูตรการบริหารและพัฒนาระบบธุรการ
3
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ 2540
4
การปองกันอันตรายตอชีวิตและสุขภาพจากสารเคมี
5
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ
สาธารณสุข
6
การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมการแพทยในโรงพยาบาล
7
การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
8
อบรมการใชวิทยุสื่อสารที่ถูกตอง
9
อบรมการเปนนักประชาสัมพันธโรงพยาบาลมืออาชีพ
10 อบรมพนักงานขับรถพยาบาล
11 หลักสูตรโครงการชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
12 หลักสูตรโครงการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
13 หลักสูตรผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียกระทรวงสาธารณสุข
งานยุทธศาสตรและแผนงาน
1
Effective Presentation Technique : เทคนิคการนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ
2
หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
กลุมงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
1
อบรมดานระเบียบการเงินการคลัง
2
การบันทึกขอมูลบัญชีระบบ GFMIS
3
โครงการอบรมผูปฏิบัติงานดานพัสดุ(การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ)
4
โครงการติดตามผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
5
โครงการอบรมถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานดานพัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนคน

1
1
2
2
1
2
3
3
2
3
1
2
2
2
3
1
2
2
2
1
1
1
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สังกัด
6

หลักสูตร
โครงการติดตามการยกเลิกบัญชีเกณฑคงคางดวยบิลตามแนวที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
สํานักงานผูอํานวยการ
1
กฎหมายและระเบียบราชการสําหรับผูบริหารภาครัฐ
2
การพัฒนาคุณภาพสําหรับผูบริหาร HA
3
พัฒนาเครือขายเลขานุการผูบริหารกรมการแพทย
4
การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
5
ประชุมวิชาการรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภารกิจดานการพยาบาล
1
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหองผาตัด
2
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออสโตมีและการดูแลบาดแผล
3
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง
4
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง
5
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต
6
หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล
7
การประชุมวิชาการหรืออบรมในดานการพยาบาลหรือเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติดานโรคมะเร็ง/ดานงานผาตัด/ดานงานวิสัญญี/งานพยาบาล
ออสโตมีและบาดแผล/งานโภชนคลินิก/การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
ฯลฯ (1 ครั้ง/คน/ป)
1. พยาบาล ระดับหัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน (22)
2.พยาบาล ระดับผูปฏิบัติ (130)
3.ผูชวยเหลือคนไข/เจาหนาที่อื่นๆ (108)
8
การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานโปสเตอร/วาจา/นวัตกรรม
9
การประชุมดาน HA หรือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (1 ครั้ง/คน/ป)
1.ระดับหัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน (22)
2.ผูปฏิบัติงานทุกระดับ (238)
ภารกิจดานวิชาการและการแพทย
กลุมงานมะเร็งนรีเวช
1
ประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งนรีเวช
2
ประชุมวิชาการผาตัดผานกลองทางนรีเวช
กลุมงานศัลยศาสตร
1
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
2
ประชุมวิชาการสมาคมโรคมะเร็งเตานมแหงประเทศไทย

จํานวนคน
1

1
1
1
1
1
1
4
2
8
1
2

7
9
7
8
5
9

2
1
1
1
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สังกัด
หลักสูตร
จํานวนคน
กลุมงานวิสัญญีวิทยา
1
ประชุมวิชาการประจําปราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
1
กลุมงานอายุรศาสตร
1
ประชุมวิชาการประชุมใหญประจําป
1
สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
กลุมงานเคมีบําบัด
1
ประชุมวิชาการประชุมใหญประจําป มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
1
2
ประชุม Best of ASCO
1
กลุมงานทันตกรรม
1
ประชุมวิชาการทันตแพทย
2
2
ประชุมวิชาการเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
2
3
โครงการอบรมการฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพสําหรับบุคลากร
6
กลุมงานโภชนศาสตร
1
ประชุมวิชาการสมาคมโภชนาการแหงชาติ
2
2
ประชุมสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
1
กลุมงานรังสีรักษา
1
ประชุมสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย
4
2
ประชุมสมาคมฟสิกสการแพทย
3
3
ประชุมวิชาการ (รังสีแพทย)
2
4
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
2
กลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร
1
ประชุมวิชาการดานรังสีวินิจฉัย สมาคมรังสีการแพทยและสมาคมรังสีเทคนิค
7
แหงประเทศไทย
2
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยหรือประชุมวิชาการทางรังสีวินิจฉัยและรังสีรวม
3
รักษา
กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย
1
Thai - japan workshop in diagnostic cytopathology
1
2
FNA and pap smear cyto - pathology Diagnosis for primary
1
Screening (Holistic management in cancer care from community to
ASEAN)
3
ทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยในการเก็บตัวอยาง
1
เลือดเพื่อการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
4
การตรวจสเมียรเลือดและความสัมพันธทางคลินิก
2
5
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัว
1
ของเลือด
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สังกัด
หลักสูตร
6
พัฒนางานบริการโลหิตสากล
7
อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตรการธนาคารเลือด
8
ประชุมวิชาการทางจุลชีววิทยา
9
ประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก
10 LA Forum
11 ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย
กลุมงานเภสัชกรรม
1
clinical onclogy pharmacy symposium
2
oncology pharmacy board review
3
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาสารสนเทศดานเวชภัณฑ
4
อบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมดานมะเร็ง
5
ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง
กลุมงานโสต ศอ นาสิก
1
ประชุมวิชาการประจําปราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย
แหงประเทศไทย
ภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
1
การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตางๆประจําปงบประมาณ
2564 เชน HA201,HA601,HA602 หรือการประชุมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2
งานประชุมวิชาการ HA National
3
งานประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum
กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาตรการแพทย
1
หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับตน
กลุมงานวิจัย ถายทอด และสนับสนุนวิชาการ
1
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพดานการสาธารณสุข
2
หลักสูตรดานระบาดวิทยาสาธารณสุข
3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
4
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
5
การพัฒนาศักยภาพดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

จํานวนคน
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

3
3
3
1
2
1
3
3
3
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บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๒. รองผูอํานวยการดานการแพทย
กรรมการ
๓. รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
กรรมการ
๔. รองผูอํานวยการดานอํานวยการ
กรรมการ
๕. หัวหนากลุมงานมะเร็งนรีเวช
กรรมการ
๖. หัวหนากลุมงานทันตกรรม
กรรมการ
๗. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กรรมการ
๘. หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล
กรรมการ
๙. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน
กรรมการ
๑๐. นายกลยุทธ พรมศิริ ทันตแพทยชํานาญการ
กรรมการ
๑๑. หัวหนางานยุทธศาสตรและแผนงาน
กรรมการ
๑๒. หัวหนางานทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการ
ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลต อผู อํานวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
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บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สามารถ
ปรับเปลี่ยน แกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมตลอดจนแนวทางนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ผูนําหรือผูบริหาร
องคการจะต องมี ความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว โดยเฉพาะการเร งรั ดพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย
ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหมและในการนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ
มาพัฒนาองคกรที่จะนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคกรสามารถใช
และพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม

ภาคผนวก

(สําเนา)
คําสั่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ที่ ๒๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
-------------------------------เพื่ อให การดํ า เนิ น งานดานการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีองคประกอบ
ของคณะกรรมการและหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๒. รองผูอํานวยการดานการแพทย
กรรมการ
๓. รองผูอํานวยการดานการพยาบาล
กรรมการ
๔. รองผูอํานวยการดานอํานวยการ
กรรมการ
๕. หัวหนากลุมงานมะเร็งนรีเวช
กรรมการ
๖. หัวหนากลุมงานทันตกรรม
กรรมการ
๗. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
กรรมการ
๘. หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล
กรรมการ
๙. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน
กรรมการ
๑๐. นายกลยุทธ พรมศิริ ทันตแพทยชํานาญการ
กรรมการ
๑๑. หัวหนางานยุทธศาสตรและแผนงาน
กรรมการ
๑๒. หัวหนางานทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. พิจารณาแนวทางการดําเนินการดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแกการดําเนินการ
เกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินการของกรมการแพทยและของหนวยงาน
๒. พิ จ ารณากลั่ น กรอง การดํ า เนิ น กิ จ กรรม/โครงการและติ ด ตามการรายงานผล
การดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําป
๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการบุคลากรประจําปของหนวยงาน
๔. สงเสริม สนับสนุน ...

๔. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีมอบหมาย
ทัง้ นี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิกและใหใชคําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

พงศธร ศุภอรรถกร
(นายพงศธร ศุภอรรถกร)
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

สําเนาถูกตอง

(นายอรรถวิทย ภักดี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ฝายทรัพยากรบุคคล กลุมภารกิจดานอํานวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โทรศัพท 0-4531-9672

อรรถวิทย / คัด

1
2
3
4
5
6
7
8

แผนปฏิรูป
กรมการแพทย

Agenda Reform
Area Reform
Function Reform
System Reform

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2

จํานวน
หลักสูตร/
จํานวน
จํานวน
ลําดับ
ที่
แผนงาน/
งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ที่
พัฒนา
โครงการ
(ตอคน)
รวม
(คน)

ยุทธศาสตรที่ 1

แบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร ป 2564 กลุมภารกิจ.......................................
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงพยาบาล
กรมการแพทย

ประเภทการอบรม
อบรม อบรม
ภายใน ภายนอก

ใบสมัครเขารับการศึกษา/ฝกอบรม/พัฒนา ในกรณีนอกแผน
หลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………..
ระหวางวันที่……………………………………………………………………………………………………..
สถานที่……………………………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………… อายุ……………….ป
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Ms. ……………………………………………………………………………………….……………
2. วุฒิการศึกษา (สูงสุด)……………………………………………………. ปที่สําเร็จการศึกษา…………………………………………….
สถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ปจจุบันปฏิบัติงานตําแหนง………………………………………... งาน …………………………………………….......................
กลุมงาน……………………………………. กลุมภารกิจ..................................................โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ระยะเวลาการทํางาน (พ.ศ. – พ.ศ.)……………..………………………… รวมเวลาทํางาน………..….….ป ………………เดือน
4. ใบประกอบวิชาชีพ (ถามี) เลขที่……………………………………………………………………………….......................................
หมดอายุวันที…่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน/อื่น ๆ (ยอนหลัง 1 ปงบประมาณ)
จํานวน
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ว/ด/ป
ผูจัด
หมายเหตุ
(วัน)

การเขาฝกอบรม

6. เหตุผลที่ตองการเขาศึกษาอบรมหลักสูตรนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. สิ่งที่ทานคิดวาจะกลับมาพัฒนาการปฏิบัติงาน หลังจากศึกษา/ฝกอบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ขาพเจามีความประสงคจะสมัครเขารับการศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตร………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และขอรั บ รองว า ข อ มู ล ที่ ร ะบุ ข า งต น เป น ความจริ ง และถ า ได รั บ การคั ด เลื อ กเข า รั บ การศึ ก ษา/ฝ ก อบรม
ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………….. ผูสมัคร
(……………………………………………………..)
……..…./…………../…………

การพิจารณา
หัวหนางาน
……………………………………………………..
……………………………………………………..
 เห็นควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………….…………….
(………………………………………...)
ตําแหนง…………………………………………
วันที่……………………….………………..

ความเห็นของผูบังคับบัญชา

หัวหนากลุมงาน
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ
………………………………………………………….. …………………………………………………………..
………………………………………………………….. …………………………………………………………..
 เห็นควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………….…………….
(………………………………………...)
ตําแหนง…………………………………………
วันที่……………………….………………..

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เห็นควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………….…………….
(………………………………………...)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่……………………….………………..

 เห็นควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………….…………….
(………………………………………...)
ตําแหนง…………………………………………
วันที่……………………….………………..
ความเห็นของผูอํานวยการ

 เห็นควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………….…………….
(นายพงศธร ศุภอรรถกร)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
วันที่……………………….………………..

