
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************************* 

………………………………………. 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
  โรงพยาบาลวานรนิวาสจึงขอก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1.ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนของโรงพยาบาลวานรนิวาสให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราก าลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 3-5 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ,พนักงาน
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง Service Plan รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
                      1.2 จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ ,พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจ าปี  เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
   1.3 จัดท าแผนความก้าวหน้าของข้าราชการประจ าปี ตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับ  
ของแต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ,ประเภททั่วไป 

2.ด้านการสรรหา (Recruitment) 
                    ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนดและเลือกสรร   
คนเก่งและดีเพ่ือภารกิจขององค์กรซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ ,พนักงานราชการและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทันและสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงาน
การด าเนินการระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูง
ขึ้นไป โดยมีการวางแผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ) 
   2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
        1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ระดับ และกระทรวงสาธารณสุข 
         2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  โดยเป็นการบริหาร
เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข   
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       3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ โรงพยาบาล
วานรนิวาส        
      4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ  เพ่ือให้
สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้
เสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3.ด้านการพัฒนา(Development) 
       ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เพ่ือเป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข   
ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
      3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล
วานรนิวาสและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข   
      3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 
      3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงาน
พัฒนาบุคคล 
      3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
      3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
4.ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
      ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
       4.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรม      
ยกย่องคนดี ท าดี และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ 6 เดือน 
       4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร 
       4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(Developmental 
Personnel Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
       4.4 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนมีคุณธรรม มอบเกียรติบัตรและส่ง
คัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เช่น คนดีศรีสกลนคร,คนดีศรีโรงพยาบาล 
       4.5 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยให้กับบุคคลากรใหม่ประจ าทุกปี 
       4.6 มีระบบการพิจารณาความดีความชอบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
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5.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
      ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
      5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทรายโดยเร็ว 
       5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัดและกระทรวง
สาธารณสุข และให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 

6.ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 

      ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ 
ค่าตอบแทน ให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน,เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ สื่อสารกับบุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ  โดยเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ ,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวง 
และลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการ ดังนี้ 
      6.1 แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ 
      6.2 แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการ ฉ.11 และ พ.ต.ส. 
      6.3 การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ กบข,สิทธิการลา,ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ 
      6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ พ.ศ.2561,หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.07/ว3387 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ   
      6.5 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ 
โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ,กิจกรรมประเพณีสงกรานต์,วันผู้สูงอายุ เป็นต้น 
       

ทั้งนี้  ให ้นำประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาสเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้เผยแพรบ่นเว็บไซต์โรงพยาบาลวานรนิวาสเพ่ือรับทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2564 
        

         
      (นายสมชาย  พรหมจักร) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 

 
 


