
 

 
  
 
 
ประกาศโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคลโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริการกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เพื่อรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(พ.ศ.2561 – 2580) และสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent : ITA)  
 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ          
๘๐ พรรษา ดังนี้ 
1. ดานการวางแผนกําลังคน (Human and Resource Planning) 
 ทีมบริหารบุคคล HRD ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังของโรงพยาบาล โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการกําหนดอัตรากําลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 จัดแผนอัตรากําลังในระยะ 1 ปและระยะ 3-5 ป เพื่อรองรับการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
service plan รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
 1.2 จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการ, พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจําป เพื่อใชในการสรรหาบุคคลดํารงตําแหนงใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 1.3 จัดทําแผนความกาวหนาของขาราชการประจําป ตามระเบียบการประเมินเล่ือนระดับ
ของแตละกลุมของขาราชการประเภทตางๆ ไดแก ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป 
2. ดานการสรรหา (Recruitment) 
 ทีมบริหารบุคคล HRD ดําเนินการแสวงหาบุคคล ตามคุณลักษณะท่ีกําหนด และเลือกสรรคน
เกงและคนดี เพื่อภารกิจขององคกร 
แนวทางปฏิบัติมีดังนี้ 
 2.1 จัดทําแผนและดําเนินการสรรหาขาราชการ, พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจําป เพื่อใหทันและสอดคลอง กับแผนอัตรากําลังกระทรวงสาธารณสุข FTE การสรรหานั้นมี
การประสานงานและมีการดําเนินการระดับจังหวัด โดยการสรรหามีการประสานงานระดับจังหวัดในการ    
สรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือใหเปนไปตามบริหารงานบุคคลระดับสูงข้ึนไป โดยมีการวางแผนการรวมกัน 
(ยกเวนการสรรหาลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ) 
 
 
 

/2.2 ดําเนินการ 
 



 
 2.2 ดําเนินการสรรหาโดยวิธีท่ีหลากหลาย เปนธรรมชาติ และมีความโปรงใส ดังนี้ 
  1. ขอใชบัญชีผูสอบแขงขัน โดยเปนการบริหารเปนไปตามนโยบายกาบริหารงานระดับ
จังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ประกาศรับยาย / รับโอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ โดยเปนบริหารเปนไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
   3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจาง เปนลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซตของ
โรงพยาบาลและประชาสัมพันธไปยังท่ีวาการอําเภอบางกรวยและทองถ่ิน 
  4. แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูมีความรูความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อใหสามารถเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถ และเปนคนท่ีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน
และไมเปนผูท่ีมีสวนไดสวยเสียกับผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
3. ดานการพัฒนา (Development) 
 ทีมบริหารบุคคล HRD ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุคลกร 
เพื่อเปนบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และพัฒนาความรูและสมรรถนะ โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเกณฑการพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบท 
วิสัยทัศน พันธกิจของโรงพยาบาล และเปนไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 จัดทําและดําเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ใหสอดคลองตามความจําเปน
และความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในจังหวัด และเปนไปตามบริบท วิสัยทัศน พันธกิจของ
โรงพยาบาล และเปนไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
 3.2 จัดทําขอมูลการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Training and development road 
map) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง 
 3.3 พัฒนาระบบสารสนเสน เพื่อยกระดับพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชในระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System: HRDS) 
 3.4 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 3.5 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีตอการพัฒนา 
4. ดานการรักษาไว (Retention) 
 ทีมบริหารบุคคล HRD มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายงาน แผนการสรรหาบุคคล ไปดํารงตําแหนงทางการบริหาร ปรับระบบฐานขอมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจํา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานราชการ, และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและยกยองชมเชยบุคลากร เพื่อให
บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร 
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 4.1 จัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประจําปอยางตอเนื่อง และสงเสริมวัฒนธรรม ยอง
คนดี ทําดีช่ืนชม และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ 6 เดือน  
  4.2 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานและแจงเวียนใหทราบในองคกร 
  4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental 
Personnel information System : DPIS )ใหถูกตอง เปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ 
 

/4.4 จัดกิจกรรม 



 
  4.4 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ยกยองคนดี ตนแบบคนคุณธรรม และมอบเกียรติบัตรให
กําลังใจ และสงเขาการคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับเขต และกระทรวง เชน การคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดนพอดีเดน คนดีศรีสาธารณสุข ตนแบบ คนดีศรีสาธารณสุขโรงพยาบาลบางกรวย ตนแบบคนทําดีดวย
หัวใจ ตนแบบทํางานเปนจิตอาสาดวยใจ ตนแบบทําดีวันนี้มีคนชม ตนแบบ พขร.ในดวงใจ เปนตน เพื่อเปน
การเสริมสรางความรักความผูกพันระหวางบุคลากรองคกร 
  4.5เสริมสรางและความรู เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูใหกับบุคลากร
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
  4.6ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดี 
ความชอบเล่ือนข้ันประจําป หากมีบุคลากรรองเรียน และรองขอความเปนธรรม ใหรวบรวมและรีบนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยดวน 
5.ดานการใชประโยชน (Utilzation) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุมงานตนสังกัดเจาหนาท่ีตองรวมมือ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางรับทราบขอมูล ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ควบคุมกํากับ ดูแล ใหปฏิบัติราชการ อยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  5.1ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมท้ัง
ควบคุม กํากับ ดูแล ผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขอบังคับ หากผูใตบังคับบัญชากระทํา
ความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีเขารับการประเมินผลงาน เพื่อแตงต้ังเล่ือนใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ ใหมีการดําเนินงานรวมกันกับจังหวัดตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวง
สาธารณสุข และใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไดอยางเทาเทียมกัน 
6.ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานเจาหนาท่ี ตองดูแลสวัสดิการ และสิทธิประโยชนและ
คาตอบแทนใหกับบุคลากรระหวางปฏิบัติงาน เกษียณหรือตายขณะปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
ส่ือสารกับบุคลากร ไดแกการปฐมนิเทศระหวางการปฏิบัติงาน และหลังออกออกจากราชการ โดยการปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรประเภทตางๆ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางช่ัวคราว รายเดือน/รายวัน/รายคาบ ไดแกสิทธิสวัสดิการดังนี้ 
  6.1แผนความกาวหนาเล่ือนระดับของราชการ 
  6.2แผนการไดสิทธิสวัสดิการคาตอบแทน ฉ.11 ฉ12 และพ.ต.ส 
  6.3การใหความรูกับเจาหนาท่ีใหม โดยการปฐมนิทศและการใหความรู โดยงานการ
เจาหนาท่ีดวยแผนพับใหความรูเจาหนาท่ีปฐมนิเทศ ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆไดแก พรบ.
ประกันสังคม สิทธิการลา คาตอบแทน ฉ.11 12 พ.ต.ส. ๆลๆ 
  6.4การดูแลสิทธิ สวัสดิการ ระหวางรับราชการ ไดแกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนๆ พ.ศ.2561 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีสธ 0208.07/ว3387 
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 เรื่องขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนไดแกผูใหบริการสาธารณสุข ท่ีสธ 0208.07/ว
2462 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการดําเนินการการขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตน ใหแกผู
ใหบริการสาธารณสุข ท่ีไดรับความเสียหาย จากการใหบริการสาธารณสุข ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ.2562 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ ๆลๆ 

/6.5 การดูแลสิทธิ 



 

  6.5 การดูแลสิทธิ สวัสดิการหลังการออกราชการ ไดแก โครงการอบรมปฐมนิเทศผูเกษียณ
โดยการใหความรูเรื่อง สิทธิ สวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารหึความรูใหม กิจกรรมประเพณีสงกรานต เปน
ตน โครงการสงเสริมเจาหนาท่ีออกกําลังกายและตนแบบดานดูแลสุขภาพประจําป 

  ท้ังนี้ใหกลุมงานบริหาร ทีมบริหารบุคคล รายงานผลการดําเนินตามนโยบายดังกลาว เพื่อ
เผยแพรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบเปนประจําทุกปเมื่อส้ินปงบประมาณ 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

(นายวัชรนันท  ถ่ินนัยธร) 
               ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

 
 

 
 

 


