
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลโนนไทย 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลโนนไทย ประจ าปี พ .ศ 2565 

****************** 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ  .ศ .  2551 พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ  .ศ .  2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ  .ศ .  2546 
รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ .ศ . 2561 – 2580) และ สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessent : ITA) โรงพยาบาลโนนไทยจึงขอก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลโนนไทยดังนี้คือ  

1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning) ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผน
อัตรากาลังคนของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราก าลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข    
แนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1.1 จัดท าแผนอัตรากาลัง 1 ปีและ 3-5 ปีเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ, พนักงาน 
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือรองรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง Service Plan 
รวมทั้งแผนการปฏิรูป ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ . 2561 – 2580)  

1.2 จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปี เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

1.3 จัดท าแผนความก้าวหน้าของข้าราชการ ประจ าปี ตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับของ 
แต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ, ประเภททั่วไป  

2. ด้านการสรรหา  (Recruitment) ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่
ก าหนด และเลือกสรรคนเก่ง และดีเพ่ือภารกิจขององค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้  

2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ลูกจ้างชั่วคราว ให้ทัน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงาน
การด าเนินการระดับ จังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูงขึ้นไป 
โดยมีการวาง แผนการสรรหาร่วมกัน  

2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย  ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและ 
โปร่งใส ดังนี้  

1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ระดับ จังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 

2) ประกาศรับย้าย /รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหารเป็นไป  
ตาม นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข  

3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน /รายคาบ และประกาศ  
รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน /รายคาบ โดยประกาศทางเวาบไซต์โรงพยาบาล   
 

/4(แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ 
หลากหลายเพื่อให้ สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ ของหน่วยงาน และไม่
เป็นผู้ที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

3. ด้านการพัฒนา  (Development) ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเป็น บุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามวิธีการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข แนว
ทางการปฏิบัติดังนี้  

3.1 จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และ  
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล และ  
เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข  

3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap)  
เพ่ือ เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  

3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนา 
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS)  

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล  
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา  

4. ด้านการรักษาไว้  (Retention) ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุข ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชย
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิด ความผูกพันต่อองค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้  

4.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่องคนดี  
ท าดี ชื่นชม และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ 6 เดือน 

4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร  
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel  

Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ  
4.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบเกียรติบัตร  

และ ส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เช่น การคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น , พ่อดีเด่น, คนดีศรี 
สาธารณสุข, ต้นแบบ “คนดีศรี รพ .โนนไทย”, ต้นแบบ “ท าดีมีคนชม”, ต้นแบบ “ท างานด้วยหัวใจ”, ต้นแบบ 
“ความสวยงามบนหัวใจ Service mine” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักความ ผูกพันระหว่างบุคลากรกับ องค์กร  

4.5 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ให้กับบุคลากรเก่ียวกับ 
วินัย และการรักษาวินัย  

4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ  
เลื่อนขั้น ประจ าปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอ ผู้บังคับบุญชาพิจารณา
โดยด่วน  

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือ  
ในการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ แนวทางปฏิบัติดังนี้  
 

/5.1 ให้ผู้บังคับบัญชา 
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5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง  
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือ
ทุจริต ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเราว  

5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน ) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทีสู่งขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข และ
ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน  

6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิ
ประโยชน์ ค่าตอบแทน ให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ สื่อสารกับ บุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ , พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง 
และลูกจ้างชั่วคราว รายวัน /รายคาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการดังนี้คือ   

6.1 แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ  
6.2 แผนการไดร้ับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ11, และ พ .ต.ส.  การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ 

 โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการเจ้าหน้าที่ด้วยแผ่น พับให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ พรบ .ประกันสังคม , กสจ, กบข สิทธิการลา, ค่าตอบแทน ฉ11, พ .ต.ส .ฯลฯ   
   6.3 การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน  
ช่วยเหลือเบื้องต้นฯ พ .ศ. 2561, หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่ 20 
กันยายน 2561 เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ  
ให้บริการสาธารณสุข, หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.07/ว 2462 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการด าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ     
ความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ฉ บับปรับปรุงใหม่ พ  .ศ .  2562), 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ  

6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ  
โดยเป็นการ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารให้ความรู้, กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 
เป็นต้น  

6.5 โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ออกก าลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ประจ าปี  
6.6 โครงการ กิจกรรมท าบุญวันเกิดเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน  
6.7 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบคุณธรรม - คนดีศรี รพ.โนนไทย - ท าดีมีคนชม – ท างาน 

ด้วยหัวใจ - ต้นแบบ “พอเพียง” - ต้นแบบ “มีวินัย” - ต้นแบบ “สุจริต” - ต้นแบบ “จิตอาสา” - ส่งเสริมต้นแบบส่ง
ประกวดระดับจังหวัด, ระดับเขต และกระทรวง ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบาย
ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประทุกปีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม  2564 
 

 
  
 
 
 

(นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง)  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 


