
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-------------------------------------------------- 

 
  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลทองแสนขัน บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผนกำลังคน (Human Resource Planning) 
      ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนของโรงพยาบาลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลัง (FTE) ของกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
      1.1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี และ 3 - 5 ปีเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ, 
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดทำแผนอัตรากำลังตาม Service Plan 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
      1.2. จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจำปี เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
      1.3. จัดทำแผนความก้าวหน้าของข้าราชการประจำปี ตามระเบียบการประเมินเลื ่อน
ระดับของแต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ, ประเภททั่วไป 
  2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
      ทีมบริหารงานบุคคล (HRD) ดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด และ
เลือกสรรคนเก่งและด ีเพ่ือภารกิจขององค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
      2.1. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทัน/สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข (FTE) โดยการสรรหามีการประสานงาน
การดำเนินการระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูง
ขึ้นไป โดยมีการวางแผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ) 
      2.2. ดำเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
   1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
   2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหาร
เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
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   3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์
โรงพยาบาล เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
และหลากหลายเพื ่อให้สามารถเลือกผู้ที ่มีความรู ้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  3. ด้านการพัฒนา (Development) 
      ทีมบริหารงานบุคคล (HRD) ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อเป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
      3.1. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล 
และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
      3.2. จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development 
Roadmap) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
      3.๓. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
      3.๔. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 
  4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
      ทีมบริหารงานบุคคล (HRD) มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
      4.1. จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่อง
คนด ีทำดีชื่นชม และมอบเกียรติบัตร 

    4.2. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร 
      4.๓. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบ
เกียรติบัตร และส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คนดีศรี
สาธารณสุข เป็นต้น 
      4.๔. เสริมสร้างและให้ความรู้เกี ่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ให้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
      4.๕. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื ่อพิจารณาความดี 
ความชอบ เลื่อนขั้นประจำปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอ ผู้บังคับ
บุญชาพิจารณาโดยด่วน 
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  5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
      ทีมบริหารงานบุคคล (HRD) ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      5.1. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ
ความผิด หรือทุจริต ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
      5.2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้นในตำแหน่งต่างๆ ให้มีการดำเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และ
กระทรวงสาธารณสุข และให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
      ทีมบริหารงานบุคคล (HRD) และงานการเจ้าหน้าที่ ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ 
ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน , เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ สื่อสารกับบุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ , พนักงานราชการ, พนักงาน
กระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการดังนี้คือ 
      6.1. แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ 
      6.2. แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉบับ 11, และ พ.ต.ส. 
      6.3. การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ พรบ.ประกันสังคม , กสจ, กบข, สิทธิการลา, ค่าตอบแทน ฉบับ
11, พ.ต.ส. ฯลฯ 

    6.4. การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ 
      6.5. การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ
หลังเกษียณ และเอกสารให้ความรู้, กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕ 
 

 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 


