Service Profile
งานการเจ้าหน้ าที่ กลุ่มงานบริ หารงานทัวไป
่
โรงพยาบาลกันตัง
1. บริ บท
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
งานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการ สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและดูแลข้อมูล
เกีย่ วกับบุคลากรทุกด้านให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย ผูร้ บั บริการเกิด
ความพึงพอใจ รวมทัง้ ประสานงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ข. ขอบเขตการให้บริ การ
ให้บริการงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ โดยเริม่ ตัง้ แต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง้ การ
จัดทาบัตรประจาตัว การจัดทาทะเบียนประวัติ การเลื่อนระดับ/เลื่อนขัน้ เงินเดือน การย้าย/โอน การลา
ศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน การลา การลงเวลาปฏิบตั ริ าชการ การลาออกจาก
ราชการ การดาเนินการทางวินยั ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลและเอกสาร การประสานงานทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ในวันเวลาราชการ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และประสานงาน
กับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกในการเป็ นแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรต่าง
ๆ
ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
กลุ่มผูร้ บั บริ การ
ความต้องการ
๑. ผูร้ บั บริการภายใน ได้แก่ แพทย์
- ได้รบั บริการด้านการประชุม อบรม การศึกษาต่อเนื่อง
พยาบาล เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
- เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทพ่ี งึ จะได้รบั อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
- ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิม้ แย้ม แจ่มใส
๒. ผูร้ บั บริการภายนอก ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

-ต้องการให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านได้ถูกต้องตามระเบียบ
-ต้องการข้อมูลด้านบุคลากรครบถ้วนถูกต้อง
รวดเร็ว ทันเวลา
-ได้รบั ความร่วมมือและติดต่อประสานงานทีด่ ี

3. นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน/แพทย์เพิม่ พูน - บริการทีต่ รงตามความต้องการทีร่ ะบุมา และได้รบั ความ
ทักษะ
สะดวกในการประสานงาน

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
-การพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลให้ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความจาเป็ นในการอบรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
- การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการประชุม/อบรม ทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงสาคัญ
ความเสี่ยง
1. การสรรหาบุคลากร
- บุคลากรสายวิชาชีพทีเ่ ป็ นสายงานหลัก
ขององค์กรได้รบั จัดสรรไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของหน่วยงาน
- บุคลากรมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
2. การพัฒนาบุคลากร
- เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมตามแผน
ทีต่ งั ้ ไว้
3. ขาดการเชื่อมโยงในการพัฒนาบุคลากร

4. วิเคราะห์ความจาเป็ นในการอบรมไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
5. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
Competency และ Training need
รายบุคคล เป็ นสิง่ ทีย่ าก

แนวทางป้ องกัน
- จัดทาแผนจ้างบุคลากรจากภายนอก เป็ นลูกจ้าง
ชัวคราว
่
รายคาบ และรายเดือน
- จัดให้มกี ารทดสอบภาคปฏิบตั ิ และทดลองปฏิบตั งิ าน
ก่อนรับเข้าทางาน
- ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อจัดกิจกรรม
เพิม่ พูนความรู้ และทักษะ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
- จัดตัง้ คณะกรรมการครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- ประชุมชีแ้ จง เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบาย
- ประเมินผลความก้าวหน้าเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยจัดทารายงานสรุปผลการไปประชุม/
อบรม/สัมมนา เพื่อติดตามอย่างมีรปู ธรรม
- จัดทาเกณฑ์และเงือ่ นไขในการประชุม อบรม โดยต้องมี
ความจาเป็ นของหน่วยงาน/โรงพยาบาลก่อนทีจ่ ะได้รบั
อนุมตั เิ ข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
- พัฒนาระบบการจัดทา competency และ Training
need รายบุคคล

ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากร
ปริ มาณงาน

หน่ วย
นับ

2557 2558 2559

1. การสรรหาบุคลกรใหม่

คน

17

14

8

2. การดาเนินการเลื่อนระดับสูงขึน้

คน

3

6

8

3. การดาเนินการโอน/ย้าย/ลาออก

คน

10

12

15

คน

248

252

260

ครัง้

245

310

329

4. การดาเนินการเกีย่ วกับนักศึกษาฝึกงาน
5. ดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
ค่าตอบแทนและอื่น ๆ
6. ดาเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร ประชุม/
อบรม/สัมมนา

คน

๑. อัตรากาลัง
งานการเจ้าหน้าที่ มีอตั รากาลัง ๓ คน ประกอบด้วย
๑.๑ นักจัดการงานทัวไป
่
จานวน ๑ คน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร)
๑.๒ เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน ๒ คน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์
๒.๑ เครือ่ งแฟกซ์
จานวน ๑ เครือ่ ง
๒.๒ คอมพิวเตอร์
จานวน ๒ เครือ่ ง
2.3 คอมพิวเตอร์ Note book จานวน ๑ เครือ่ ง
๒.๓ เครือ่ งพริน้ เตอร์
จานวน ๑ เครือ่ ง
๒.๔ โทรศัพท์
จานวน ๓ เครือ่ ง (สายใน ๒ สายนอก ๑

1.
1.
2.
3.
เครือ่ ง)
4.

หมาย
เหตุ

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
๑. การสรรหา

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- ได้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตติ รง
ตามความต้องการขององค์กร

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- บุคลากรมีคุณสมบัตติ รงตาม
ความต้องการขององค์กร
เป็ น ๑๐๐ %
๒. การบรรจุและแต่งตัง้
- บุคลากรได้รบั การดาเนินการ - มีคณะกรรมการดาเนินการ
 การคัดเลือก
ตามสิทธิ
คัดเลือก และกลันกรอง
่
 การสอบแข่งขัน
- กระบวนการดาเนินงาน
ถูกต้อง ๑๐๐%
๓. การจัดทาทะเบียนประวัติ
- เพื่อให้มแี ฟ้ มประวัตทิ ่ี
- บุคลากรทีม่ แี ฟ้ มประวัติ
ครบถ้วนและมีการบันทึกข้อมูลที่ เป็ น ๑๐๐ %
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
- แฟ้ มประวัตทิ ม่ี กี ารบันทึก
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ น
ปั จจุบนั ๑๐๐ %
๔. การเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้าง - บุคลากรได้รบั สิทธิประโยชน์ท่ี - การเลื่อนขัน้ เงินเดือน และ
 ณ วันที่ ๑ เมษายน
พึงจะได้รบั
การเลื่อนขัน้ ค่าจ้างทันตาม
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
เวลาทีก่ าหนด
๕. การเลื่อนระดับ
- บุคลากรได้รบั สิทธิประโยชน์
- บุคลากรได้รบั สิทธิประโยชน์
 ระดับควบ
ทีพ่ งึ ได้รบั อย่างถูกต้องตาม
ทีพ่ งึ ได้ ๑๐๐%
 การประเมินทางวิชาการ
กาหนดเวลา
- เสนอ สสจ.ทันตามเวลาที่
 การประเมินคัดเลือก
กาหนด
๖. การย้าย/โอน
- บุคลากรได้รบั การดาเนินการ - ส่งแบบขอย้ายทันตาม
 ย้ายภายในหน่ วยงาน
ตามสิทธิ สิง่ ร้องขอ ทันตาม กาหนดเวลา
 ย้ายข้ามจังหวัด
กาหนดเวลา และไม่เสียสิทธิ - บุคลากรได้รบั สิทธิประโยชน์ท่ี
 ย้ายภายในจังหวัด
ประโยชน์
พึงได้ 100%
๗. การลาประเภทต่างๆ
- มีขอ้ มูลวันลาทีถ่ ูกต้อง
- ข้อมูลวันลามีความถูกต้อง
ครบถ้วนและมีการจัดเก็บที่
๑๐๐ %
สามารถค้นหา ได้งา่ ย
- สามารถสืบค้นได้งา่ ยภายใน
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบการลา
เวลา ๕ นาที

กระบวนการสาคัญ
(Key Process)
๘. การฝึกอบรม

สิ่ งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)
- บุคลากรได้รบั การพัฒนาตรง
ตามความต้องการขององค์กร
และได้รบั การพัฒนาทุกคน
- มีขอ้ มูลการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
บุคลากรทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- บุคลากรได้รบั การพัฒนา
ครบทุกคนเป็ น ๑๐๐ %
- มีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องเป็ น ๑๐๐ %

3. เครื่องชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ลาดับ
ตัวชี้วดั
ที่

เป้ าหมาย

ปี
2557

ปี
2558

ปี
2559

>๙0%

95.65 98.87 98.88

1.

ร้อยละของเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานสายวิชาชีพที่
ได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของ รพ. จานวน 10 วัน/คน/ปี

2.

ร้อยละของเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานอื่น ๆ ได้รบั
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ รพ. >๙0%
จานวน 3 วัน/คน/ปี

3.

ร้อยละของการจัดทารายงานการประชุมที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
(ก่อนการประชุมครัง้ ต่อไป 7 วันทาการ)

100%

100

100

100

4.

ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการบริการของ
เจ้าหน้าที่ (ครัง้ )

< 3 ครัง้

0

0

0

5.

ร้อยละของข้าราชการทีบ่ รรจุใหม่ผ่านการ
ประเมินการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ

100%

100

100

100

100

100

100

หมาย
เหตุ

4. กระบวนการหรือระบบงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั
1. การบรรจุแต่งตัง้ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกบุคคลทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาตรงกับตาแหน่ง หากมี
ประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ พร้อมทัง้ จัดทาคู่มอื ปฐมนิเทศให้
และประเมินผลการทดลองปฏิบตั งิ าน ทุก 3 เดือน จานวน 2 ครัง้
2. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การลา ได้จดั ทามาตรฐานการปฏิบตั ริ ะเบียบการลาของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลกันตัง ให้เจ้าหน้าทีท่ ราบจาก Work in (WI)
3. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ าน โดยประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 2 ครัง้ สาหรับการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน ได้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรทีต่ งั ้ ไว้ของแต่ละปี
4. การโอน/ย้าย/ออกจากราชการ กาหนดขัน้ ตอนวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ ได้รบั คาสังย้
่ าย/โอน/ลาออกจาก
ราชการ ทาให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาทีก่ าหนด
5. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากรทางอินทราเน็ต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Hos xp ในงาน
เจ้าหน้าที่
6.แผนการพัฒนาต่อเนื่ อง
1. นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้กบั งานบุคคล
2. จัดทาทะเบียนประวัตขิ องข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชัวคราว
่
ให้มขี อ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
3. ทบทวนตัวชีว้ ดั และนามาแก้ไข/พัฒนางานให้เป็ นไปตามระบบคุณภาพ

