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เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM) โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ประธาน QMR/IM/RM และหัวหน้า
งานที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขได้ตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 1)
HRM ย่อมาจากคาว่า Human Resource Management หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร เกี่ยวกับการวางแผน การกาหนดคุณลักษณะ การดูแลรักษา ใช้งาน และให้ประโยชน์แก่ทรัพยากร
มนุษย์
HRD ย่อมาจากคาว่า Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ เป็ น การเพิ่มพูน คุณสมบั ติที่มีอ ยู่ ในตัว มนุษย์ โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบั ติการ ศึกษา
ดูงาน ฯลฯ HRD เป็นส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าเป็นเพียงส่วนย่อยของ HRM
ที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM) โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยพิจารณาจาก หัวน้ากลุ่มงาน ประธาน QMR/IM/RM และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้องและขอเพิ่มคุณนิตยา ทองประเสริฐ และคุณเอกดนัย ทองมูล เป็นกรรมการ HRD/ HRM
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน/ทีม/คณะกรรมการ HRM - HRD
5.1 (ร่าง) โครงสร้างการบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM) โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ มีกรอบทั้งหมด 6 ด้าน (ตามเอกสารหมายเลข 2) ได้แก่
- ด้านการวางแผนกาลังคน
- ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
- ด้านบริหารจักการทรัพยากรบุคคล
- ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ด้านสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร
- ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ที่ประชุม รับทราบ
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5.2 (ร่าง) ขอบเขต หน้าที่ และกิจกรรม การบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM)
ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
ที่
ขอบเขต หน้าที่
กิจกรรม HRD and HRM
1 การวางแผนกาลังคน
1.จัดทาแผนการบริหารและพัฒนากาลังคน ในประเด็น กาหนดกาลังคน
ที่ต้องการ การได้มาซึ่งกาลังคนที่ต้องการ การทดแทนกาลังคน การพัฒนา
ศักยภาพของกาลังคน
2.จัดทาหรือทบทวนโครงสร้างองค์กร
2 การพัฒนากระบวนการสรรหา
1.จัดทาแผนความต้องการ และสรรหาบุคลากร
คัดเลือกบุคลากร
2.จัดทาแผนทดแทนกาลังคนที่ขาดแคลน
3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ 1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรบุคคล
2.ทบทวน จัดทาและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัย เช่น การลา .....
3.ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ
(ก่อน และระหว่างทางาน) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และงานอาชีวอนามัย
4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาล ......
4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาต่อเนื่อง
2.แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนงานโครงการและความต้องการ
3.จัดทาโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
5 จัดระบบสวัสดิการและสร้าง
1.สารวจความพึงพอใจในงาน ความต้องการด้านสวัสดิการ และแรงจูงใจ
แรงจูงใจแก่บุคลากร
2.จัดทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาด้านความพึงพอใจ สวัสดิการ
HAPPYNOMITOR
3.จัดทาโครงการพัฒนาองค์กร/พัฒนาองค์กรคุณธรรม/องค์กรสร้างสุข
6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 1.การตรวจสอบและทาทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากร
2.จัดทางานวิจัยทรัพยากรมนุษย์ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม R2R……
3.จัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร
ที่ประชุม รับทราบ
5.3 การจัดทาโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล/JOB Description
5.3.1 ขอหารือ/ทบทวน คาสั่งโครงสร้างบริหารงานของโรงพยาบาล(แต่งตั้งบุคคลตามกลุ่มงาน)
เนื่ อ งจากมี ก ารย้ า ยเข้ า ออก และเปลี่ ย นหน่ ว ยงานของบุค ลากร และการปรับ ค าสั่ ง โครงสร้ า งองค์ ก รของ
โรงพยาบาล ไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอหารือว่าจะใช้คาสั่งปรับโครงสร้างตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ตามหนังสือที่
สธ 0201.032/ว 1707 หรือไม่ (เอกสารนาเสนอ)/การย้ายภายใน รพ. (แจ้งเพื่อปรับในโครงสร้างองค์กร)
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ และให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างบริหารงานของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตามกรอบโครงสร้างของ
โรงพยาบาลชุมชน 12 กลุ่มงาน (กลุ่มที่ 12 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ตามหนังสือที่ สธ
0201.032/ว 1707
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2) มอบงานการเจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งโครงร่างบริหารงานของโรงพยาบาลให้แต่ละหน่วยงานและให้
หัวหน้ากลุ่มงานทบทวนความถูกต้อง ตามกรอบโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชนหรือหากต้องการแยกหน่วยงาน
ย่อยก็สามารถเพิ่มได้เลยตามความเหมาะสม
3) การย้ายงานภายใน รพ. ควรมีแบบฟอร์มการแจ้งย้ายจุดปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อ
ความเป็นระเบียบและง่ายต่อการปรับโครงสร้างภายในองค์กร และควรแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการ
โยกย้ายบุคลากรภายใน รพ. (แบบฟอร์มการย้ายมอบงานการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ)
5.3.2 ขอหารือ/ทบทวน JOB Description
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ ควรจัดทา/ทบทวน Job Description และ Job Specification ให้เป็นปัจจุบัน มอบหมาย
ให้งานการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ส่งแบบฟอร์มให้แต่ละกลุ่มงาน และให้แต่ละกลุ่มงานจัดทา/ทบทวนข้อมูล Job
Description และ Job Specification ให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งกลับมาให้งานการเจ้าหน้าที่ทั้งในรูปของเอกสาร
และไฟล์ข้อมูลเพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5.4 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (HRD) ของโรงพยาบาล
ขอหารือการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (HRD) ของโรงพยาบาล เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษา
ดูงาน ในประเด็น ดังนี้
5.4.1 แนวทางหรือเกณฑ์ความต้องการหลักสูตรและเนื้อหาการพัฒนาของบุคคล เพื่อจัดทาแผน
ของหน่วยงานในโรงพยาบาล (เช่น ตามเกณฑ์ Service Plan หรือ แผนงาน/โครงการ หรือ ภาระงาน หรือ
นโยบายเน้นหนักของ รพ.) (เอกสาร service plan 2561-2564)
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ ควรจัดทาแผนความต้องการ/พัฒนาบุคลากรระดับองค์กร มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
งานเขียนแผนความต้องการและเนื้อหาการพัฒนาของบุคคลเพื่อจัดทาแผนของแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวมที่เป็น
ความต้องการของตนเอง 2 ครั้ง/คน/ปี) รวบรวมส่งที่ งานการเจ้าหน้าที่
5.4.2 (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล (ตามเอกสาร
หมายเลข 3)
ทีป่ ระชุม เห็นชอบตามที่เสนอ มอบงานการเจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งแบบฟอร์มให้หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน
ดาเนินการ ลงข้อมูลตามแผนหลักสูตรที่ต้องการ
3) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ นัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน HRD/HRM แบ่งเป็นระดับกลุ่มงาน ทุกๆ 2-3 เดือน
สาหรับวันเวลาสถานที่จะแจ้งเวียนอีกครั้ง
5.4 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาล
หารื อ ก าหนดการ กรอบเนื้ อ หาการอบรม และรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม /ข้ อ มู ล บุ ค ลากรใหม่
(เดิมปีที่แล้วจัดในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560)
ทีป่ ระชุม ทราบและจะขอประชุมหารือเกี่ยวกับกาหนดการ กรอบเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง
5.4 การจัดทาแผนความต้องการบุคลากรตามศักยภาพ/ทดแทน
ขอหารือการจัดทาความต้องการบุคลากรตามศักยภาพ/ทดแทน เช่น ความต้องการบุคลากรตาม
กรอบ FTE หรือภาระงาน ในประเด็น ดังนี้
1) แนวทางหรือเกณฑ์ความต้องการบุคลากรตามศักยภาพ/ทดแทนเพื่อจัดทาแผนของหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล (เช่น FTE 2.75 ภาระงานของหน่วยงาน) โดยแยกตามวิชาชีพหรือตาแหน่ง (เอกสาร FTE 2.75)
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ คิดตามกรอบ FTE M2
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2) (ร่าง)การจัดทาแผนความต้องการบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล (ต.ย.แบบฟอร์ม)
ทีป่ ระชุม เห็นชอบตาม ร่างแบบฟอร์มที่เสนอ
3) การสรรหาบุคลากร ตามแผนความต้องการ
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ ให้ดาเนินการจัดทาแผนความต้องการบุคลากร แผนระยะ 5 ปี (2561-2564) ตามกรอบ
FTE M2 โดยดาเนินการตามแบบฟอร์มที่เสนอ
5.6 การนาผลประเมินความพึงพอใจ/HaPPYNOMITOR ไปใช้
- หารือประเด็นปัญหาที่ทาให้เกิดความพึงพอใจต่า
- การจัดทาโครงการสร้างสวัสดิการและแรงจูงใจ กาหนดการ กรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัด
กิจกรรม
ทีป่ ระชุม ทราบและเห็นควรวิเคราะห์หาประเด็นปัญหาที่แท้จริงเพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขได้ตรงจุดและจัดทา
ร่างโครงการเสริมสร้างสวัสดิการและแรงจูงใจเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
5.7 การจัดทาโครงการพัฒนาองค์กร/พัฒนาคุณธรรม/พฤติกรรมบริการสุขภาพ/สร้างสุข
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ ดาเนินการจัดทาโครงการเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
5.8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ได้มีการสร้าง/ปรับปรุงโปรแกรม IHR มาใช้ในหน่วยงาน ซึ่ง
โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว สถิติการลา ประวัติการไปราชการ ประวัติการขอเครื่องราชฯ
Job Description และ Job Specification ข้อมูลการศึกษา กพ.7 เลื่อนระดับ ฯลฯ
ทีป่ ระชุม เห็นชอบและดาเนินการตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1). เรื่องการขอไปราชการ ในส่วนของการวินิจฉัยการไปราชการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มอบให้หัวหน้า
กลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ โดยใช้แบบฟอร์มของงานการเจ้าหน้าที่
2) การใช้แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติไปราชการ เห็นควรใช้ในแผ่นเดียวกัน
มอบคุณจิราภรณ์ดาเนินการ
3) สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในงาน มอบ HR ทุกท่านดูแล เช่น การเลื่อนระดับ เงินค่าตอบแทน
ต่างๆ
ทีป่ ระชุม ทราบ
เลิกประชุม

เวลา 17.00น.

(นางสาววิราวรรณ วรรณมาตย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจิราภรณ์ นครศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสุภาพ สาราญวงษ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

๖

