
 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เร่ือง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

------------------------------------ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔0 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีพ.ศ.๒๕๔๖ รองรับการกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

และสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงขอกําหนด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล      

หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดังนี้ คือ 

 ๑. ดานการวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning)  

    ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคนของโรงพยาบาลหาดสําราญ       

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดอัตรากําลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการปฏิบัติดังนี ้

  1.๑ จัดทําแผนอัตรากาลัง ๑ ปและ ๓-๕ ปเพื่อใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการพนักงาน

ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดทําแผนอัตรากําลัง Service Plan รวมท้ัง

แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘o) 

  ๑.๒ จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขประจําปเพือ่ใชในการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  ๑.3 จัดทําแผนความกาวหนาของขาราชการ ประจําปตามระเบียบการประเมินเล่ือนระดับ

ของแตละกลุมของขาราชการประเภทตาง ๆ ไดแก ประเกทวิซาการ, ประเภทท่ัวไป 

 ๒. ดานการสรรหา (Recruitment) 

     ทีมบริหารงานบุคคล HRD  เนินการแสวงหายุคคลตามคุณลักษณะท่ีกําหนด และเลือกสรรคนเกง  

และดีเพื่อการกิจขององคกรแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑ จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ใหทันใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงาน

การดําเนินการระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือใหเปนไปตามการบริหารงานบุคคล

ระดับสูงข้ึนไป โดยมีการวางแผนการสรรหารวมกัน (ยกเวนการสรรหาลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ) 

 

 



 
 

-2- 

๒.๒ ดําเนินการสรรหาโดยวิธีท่ีหลากหลาย เปนธรรมแสะโปรงใส ดังนี ้

  ๑) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันโดยเปนการบริหารเปนไปตามโยบายการบริหารงานบุคคล 
ระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒) ประกาศรับยาย/รับโอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ โดยเปนการบริหารเปนไป
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
  ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซตโรงพยาบาล
หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  ๔) แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรร  จากผูมีความรูความสามารถ  

และหลากหลายเพื่อใหสามารถเลือกผู ท่ีมีความรูความสามารถ และเปนตนดีสอดคลองตามภารกิจ  

ของหนวยงานและไมเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

 ๓. ดานการพัฒนา (Development) 

     ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุคลากร 

เพื่อเปนบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรูทักษะ และสมรรถนะ โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ

เปนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับบริบท วิสัยทัศน พันธกิจของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ            

80 พรรษา และเปนไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 ๓.๑ จะทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและ 

ความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเปนไปตามบริบท วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอและเปนไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 

 ๓.๒ จัดทําขอมูลการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 

เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง 

 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชในระบบงานพัฒนาบุคคล

(Human Resource Development System : HRDS) 

 ๓.๔ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 

 ๓.๕ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีตอการพัฒนา 

 ๔. ตานการรักษาไว(Retention) 

     ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเสนทาง

ความกาวหนาในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานขอมูล

บุคคลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจํา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
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พนักงานราชการ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ และยกยองชมเชยบุคลากรเพื่อให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑ จัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจําปอยางตอเนื่อง สงเสริมวัฒนธรรมยกยองคนดี  

ทําดีช่ืนชม และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ ๑ ป 

 4.๒ จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนในองคกร 

 ๔.๓ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 

Information system : DPIS) ใหถูกตองเปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ 

 ๔.๔ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ยกยองคนดี คนคุณธรรม ตนแบบคนคุณธรรม มอบเกียรติบัตร 

และสงคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เชน การคัดเลือก ขาราชการพลเรือนดีเดน, คนดีศรีสาธารณสุข, 

เพื่อเปนการเสริมสรางความรักความ ผูกพันระหวางบุคลากรกับองคกร 

 ๔.๕ เสริมสรางและใหความรูเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูใหกับบุคลากรเกี่ยวกับ

วินัยและการรักษาวินัย 

 ๔.๖ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ  

เล่ือนช้ันประจําป หากมีบุคลากรรองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอ ผูบังคับบัญชา

พิจารณาโดยดวน 

 ๕.ดานการใชประโยชน(Utilization) 

    ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุมงานตันสังกัดเจาหนาท่ี ตองรวมมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

อยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมท้ัง

ควบคุม กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิ แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ๕.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมท้ัง ควบคุม 

กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบรินัย และขอบังคับ หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือ

ทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 ๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเชารับการประเมินผลงานเพื่อแตงต้ัง (เล่ือน) ใหดํารงตําแหนงท่ี

สูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ ใหมีการดําเนินการรวมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข

และใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไดอยางเทาเทียมกัน 

 ๖. ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 

     ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจาหนาท่ีตองดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชนคําตอบแทน

ใหกับบุคลากรระหวางการปฏิบัติงาน, เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ส่ือสาร

กับบุคลากร ไดแก การปฐมนิเทศ ระหวางการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเปนการปฏิบัติตาม 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรประเภทตาง ๆ ไดแก ขาราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง  

และลูกจางช่ัวคราวรายวัน/รายดาบ ไดแก สิทธิสวัสดิการ ดังนี้คือ 

 ๖.๑ แผนความกาวหนาเล่ือนระดับของขาราชการ 

 ๖.๒ แผนการไดรับสิทธิสวัสดิการคาตอบแทน ฉ.๑๑, และ พ.ต.ส. 

 ๖.๓ การใหความรูกับเจาหนาท่ีใหม โดยการปฐมนิเทศ และการใหความรูโดยงานการท่ีดวยแผนพับ

ใหความรูเจาหนาท่ีปฐมนิเทศ ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ไดแก พรบ. ประกันสังคม, กสจ.,  

กบช., สิทธิการลา, คาตอบแทน ฉ.๑๑, พ.ต.ส. ฯลฯ 

 ๖.๔ การดูแลสิทธิสวัสดิการระหวางรับราชการ ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน

ชวยเหลือเบ้ืองตนฯ พ.ศ.2561, หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 0๒๐๘.๐๗/ว 3387 

ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตันแกผูใหบริการสาธารณสุขท่ีไดรับความ

เสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข, หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ. 0208.07/ว2462 

ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการดําเนินการขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตันแกผูใหบริการ

สาธารณสุขท่ีไดรับ ความเสียหายจาการใหบริการสาธารณสุข ของสํานักงานปลัดกระหวงสาธารณสุข  

(ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๖๒) เครื่องราซอิสริยาภรณฯลฯ 

 ๖.๕ การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ไดแก โครงการอบรมปจฉิมนิเทศผูเกษียณ  

โดยเปนการใหความรูเรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารใหความรู, กิจกรรมประเพณีสงกรานต  

วันผูสูงอายุ เปนตน 

 ๖.๖ โครงการสงเสริมเจาหนาท่ีออกกําลังกายและเปนตนแบบดานสุขภาพ ประจําป 

 ๖.๗ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนตนแบบคุณธรรม คนดีศรี โรงพยาบาล ทําดีมีคนชมทํางานดวยหัวใจ 

ตนแบบ "พอเพียง" ตันแบบ "มีวินัย" ตนแบบ "สุจริต" ตนแบบ "จิตอาสา" สงเสริมตนแบบสงประกวดระดับ

จังหวัด, ระดับเขต และกระทรวง ท้ังนี้ใหกลุมบริหารงานบุคคล รายงานผลการดําเนินตามนโยบายดังกลาว

เพื่อเผยแพรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบเปนประจําทุกปเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  20 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

    (นายภูริวัจน คําแหง) 

   นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     
 


