ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนากาลังคน (HRD and HRM)
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งศรีอดุ ม
------------------------------------ผูม้ าประชุม
๑. นายคงทัช สิงขรานันต์ ประธานกรรมการ
๒. นางจีระนันท์ นาคา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไป
่ รองประธานกรรมการ
๓. นางราตรี เสียงเสนาะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ
๔. นางสาวขวัญใจ ประดา หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองฯ กรรมการ
๕. นางสาวกรองกาญจน์ จันดารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ กรรมการ
๖. นายสุทธิยา เลคะฉันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคฯ กรรมการ
๗. นายนพพล วันโมลา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๘. นายเด่นชัย โคสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูไ้ ม่มาประชุม
-

ไม่ม ี

เริม่ ประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบและพิจารณาตามวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งทีป่ ระชุมว่า ทบทวนคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนากาลังคน (HRD and HRM)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม มีการปรับและแก้ไขคณะกรรมการอีกครัง้ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและง่ายต่อ
การบริหาร
HRM ย่อมาจากคาว่า Human Resource Management หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในองค์กร เกีย่ วกับการวางแผน การกาหนดคุณลักษณะ การดูแลรักษา ใช้งาน และให้
ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์

HRD ย่อมาจากคาว่า Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็ นการเพิม่ พูนคุณสมบัตทิ ม่ี อี ยูใ่ นตัวมนุษย์ โดยใช้วธิ ตี ่าง ๆ เช่น อบรม การปฏิบตั กิ าร
ศึกษาดูงาน ฯลฯ HRD เป็ นส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าเป็ นเพียงส่วนย่อยของ HRM
๑.๒ เรือ่ งแผนการพัฒนาบุคลากรใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานเราได้บรรจุไว้ในแผนการเงิน
การคลัง จานวน
บาท ( ) เพื่อเป็ นการรองรับในเรือ่ งการพัฒนาบุคลากรไปลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
อบรมข้าราชการใหม่ อบรมหลักสูตเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ฯลฯ
มติ ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงการประชุม
๒.๑ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ - ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development: HRD)
มติ ที่ประชุม - รับรอง
วาระที่ ๓ เรือ่ งเพื่อทราบ
๓.๑ เรือ่ งขอให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ และทาสรุป
รายงานการประชุมเสนอต่อประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อรับทราบ
ปั ญหา/อุปสรรคและความก้าวหน้าในการทางาน
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.๒ เรือ่ งการลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ขอให้ท่านทีต่ อ้ งการลาศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ยน่ื แสดงความจานงด้วย เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้
นามาพิจารณาการลาฯ และให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่อไป
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
๔.๑ เรือ่ งการขอลาศึกษาต่อหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ๖ เดือน ของ นางสาวประกายแก้ว ไชยรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประธาน เห็นควรอนุมตั เิ บือ้ งต้น แต่ตอ้ งรอดูหลักสูตรทีจ่ ะประกาศออกมาอีกที สถานทีฝ่ ึกอบรม
จะต้องใกล้และดูค่าใช้จา่ ยประกอบการตัดสินใจอีกครัง้

มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นชอบในหลักการ ถ้ามีสถาบันไหนเปิ ดและผ่านการสอบคัดเลือกให้เลือก
สถานที่ ๆ ใกล้จงั หวัดอุบลราชธานี
วาระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ
๕.๑ เรือ่ งการขออนุ มตั จิ า้ งลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่งผูช้ ่วยเหลือคนไข้ทดแทนอัตรากาลังทีล่ าออก
(นางสาววิชุดา สุขอ้วน) และตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิต)ิ
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมรับทราบ
คุณจีระนันท์ - ได้กากับติดตามจาก ผูร้ บั ผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ตาแหน่งผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ให้รอเลขตาแหน่งจากกระทรวงสาธารณสุข ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิต)ิ ขณะนี้ได้เสนอขออนุ มตั ไิ ปเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ เนื่องจาก
ตาแหน่ งเดิมทีล่ าออกเป็ นหลักสูตร ๒ ปี แต่ทางโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ขออนุมตั ิ ๔ ปี
๕.๒ โครงสร้างการบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM)
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๓ เรือ่ ง(ร่าง) ขอบเขต หน้าที่ และกิจกรรม การบริหารและพัฒนากาลังคน (HRD and HRM)ของ
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
ที่
ขอบเขต/หน้าที่
กิจกรรม HRD และ HRM
๑.จัดทาแผนการบริหารและพัฒนากาลังคน ในประเด็น
กาหนดกาลังคน
๑
การวางแผนกาลังคน
ทีต่ อ้ งการ การได้มาซึง่ กาลังคนทีต่ อ้ งการ การทดแทน
กาลังคน การพัฒนา ศักยภาพของกาลังคน ๒.จัดทาหรือ
ทบทวนโครงสร้างองค์กร
การพัฒนากระบวนการ
๑.จัดทาแผนความต้องการ และสรรหาบุคลากร
๒
สรรหาคัดเลือกคลากร
๒.จัดทาแผนทดแทนกาลังคนทีข่ าดแคลน
๑.การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๒.ทบทวน จัดทาและถ่ายทอดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพัฒนาระบบบริหาร
ระเบียบวินยั เข่น การลาทุกประเภท
๓
จัดการทรัพยากรบุคคล
๓.ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย การ
ตรวจสุขภาพ(ก่อน และระหว่างทางาน) การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และงานอาขีวอนามัย

๔

๕

๖

๔.การสร้างส้มพันธภาพทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรของ
โรงพยาบาล ได้แก่ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
โรงพยาบาล
๑.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ฝึกอบรม ฝึก
ปฏิบตั กิ ารศึกษาดูงาน และ ศึกษาต่อเนื่อง ๒.แผนการผี
การพัฒนาทรัพยากร
เกอบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนงานโครงการและความ
บุคคล
ต้องการ
๓.จัดทาโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร…
๑.สารวจความพึงพอใจในงาน ความต้องการต้าน
สวัสดิการและแรงจูงใจ
จัดระบบสวัสดิการและ
๒.จัดทาแผนงานโครงการแก้ไขปั ญหาต้าน
สร้างแรงจูงใจแก่
ความพึงพอใจ สวัสดิการ HAPPYNOMITOR
บุคลากร
๓.จัดทาโครงการพัฒนาองค์กร/พัฒนาองค์กรคุณธรรม/
องค์กรสร้างสุข
๒.จัดทางานวิจยั ทรัพยากรมนุษย์ เข่น การปรับเปลีย่ น
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลากร พฤติกรรม .
๓.จัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร

มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ
๕.๓ เรือ่ งการจัดทาโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล/JOB Description
๑) เรือ่ งขอหารือ/ทบทวน คาสังโครงสร้
่
างบริหารงานของโรงพยาบาล(แต่งตัง้ บุคคลตามกลุ่ม
งาน)เนื่องจากมีการย้ายเข้าออก และเปลีย่ นหน่วยงานของบุคลากร และการปรับคาสังโครงสร้
่
าง
องค์กรของ โรงพยาบาล ไม่เป็ นบัจจุบนั จึงขอหารือว่าจะใช้คาสังปรั
่ บโครงสร้างตามกรอบ
โรงพยาบาลชุมขน ตามหนังสือ ทีส่ ธ. ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๑๗๐๗ หรือไม่ (เอกสารนาเสนอ)/การย้าย
ภายใน รพ. (แจ้งเพื่อปรับในโครงสร้างองค์กร)
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมรับทราบ
๒) เรือ่ งขอหารือ/ทบทวน JOB Description ของแต่ละวิชาชีพ
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ

๕.๔ เรือ่ งการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (HRD) ของโรงพยาบาล
ขอหารือการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (HRD) ของโรงพยาบาล เข่น ผิกอบรม ฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาดู
งาน ในประเด็น ดังนี้
๑) แนวทางหรือเกณฑ์ความต้องหลักสูตรและเนื้อหาการพัฒนาของบุคคล เพื่อจัดทาแผน
ของหน่วยงานในโรงพยาบาล (เข่น ตามเกณฑ์ Service Plan หรือ แผนงาน/โครงการ หรือภาระงาน
หรือนโยบายเน้นหนักของ รพ.)
มติ ที่ประชุม - เห็นด้วยในหลักการ
๒) เรือ่ ง(ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล
๓) เรือ่ งการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล
(ติดตามช่วงเวลาส่งอบรม ผูร้ บั ผิดขอบ)
มติ ที่ประชุม 3 ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๕ เรือ่ งการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาล หารือกาหนดการกรอบเนื้อหาการอบรม และ
รูปแบบ
การจัดกิจกรรม /ข้อมูลบุคลากรใหม่
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ๕.๔ เรื่องการจัดทาแผนความต้องการบุคลากรตาม
ศักยภาพ/ทดแทนขอหารือการจัดทาความ
ต้องการบุคลากรตามศักยภาพ/ทดแทน เข่น ความต้องการบุคลากรตามกรอบ FTE หรือภาระงาน ใน
ประเด็น ดังนื้
๑) เรือ่ งแนวทางหรือเกณฑ์ความต้องการบุคลากรตามศักยภาพ/ทดแทนเพื่อจัดทาแผนของหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล (เข่น FTE ๒.๓.๕ ภาระงานของหน่วยงาน) โดยแยกตามวิชาชีพหรือตาแหน่ง(เอกสาร
FTE ๒.๗๕)
มติ ที่ประชุม - เห็นด้วยในหลักการ
๒) เรือ่ ง(ร่าง)การจัดทาแผนความต้องการบุคลากรของหน่วยงานในโรงพยาบาล (ต.ย.แบบฟอร์ม)ที่
ประชุม
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ

๓) เรือ่ งการสรรหาบุคลากร ตามแผนความต้องการ
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ
๕.๖ เรือ่ งการนาผลประเมินความพีงพอใจ HAPPYNOMITOR ใปใช้หารือประเด็นปั ญหา การ
กาหนดการ กรอบเนื้อหาการอบรม และรูปแบบการจัดกิจกรรม
มติ ที่ประชุม - เห็นด้วยในหลักการ
๕.๗ เรือ่ งการจัดทาโครงการพัฒนาองค์กร/พัฒนาคุณธรรม/พฤติกรรมบริการสุขภาพ/สร้างสุข
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ
๕.๘ เรือ่ งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และให้เป็ นปั จจุบนั
มติ ที่ประชุม - ทีป่ ระชุมเห็นด้วยในหลักการ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรือ่ งกาหนดประชุมครัง้ ต่อไปเป็ นวันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

นายนพพล วันโมลา ผูจ้ ดรายงานการประชุม

นางจีระนันท์ นาคา ผูต้ รวจรายงานการประชุม

