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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระณียนข้าราชการพณรือน พ-ค■๒^๑ พระราชบัญญัต ิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ-ศ- ๒๕:๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการษริหารคิจการ 

บานเมืองทด ีพ.ศ. ๒๔๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศห5ศาสตร์ซาดิ ๒๐ ป ี(พ-ศ•๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งให้สอดคล้องกันการประเมินศ,ณธรวิ^ 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานกาศวิร (๒te§rity anci Transparency Assessent :ITA) จึง 
ขอประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD ดำเนินการวางแผนอัตรากาลังคนชองใรงพยานาล 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุช แนวทางการปฏิบัติดังนี้

๑.๑ จัดทำแผนอัตรากาลัง ๑ ป ีและ ๓- ๕ ป ีเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชกกร- 
พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุช และลูกจ้างชั่วคราวเงินนำรุง เพื่อรองรับการจัดทำแผน 

อัตรากำลัง Service Plan รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ น ํ(พ•ศ- ๒^๖๑ ' ๒^๘๐'’
๑.๒ จัดทำแผนกำหนดตำแหน่งข้าราชการ,พนักงานราชการ-หนักงานกระทรวงสก5ารณจขั 

และ ลูกจ้างจ้างช่ัวคราวเงินบำรุง เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพ0^^กวิกนํปบ็ัดงิาน 1 

๑.๓จัดทำแผนความก้าวหน้าชองข้าราชการตามระเนียนกกรประเมินเที่0นระคับของแต ่
ละปีของกลุ่มข้าราชการประเกทต่กง ย ุใด้แก ่ประเภทวิชาการ- ประเภทหัวไป

๒. ด้านการสรรหา (Recruitment)
โดยงานทรัพยากรบุคคล และ คณะกรรมบริหารงานบุคคลHRD โรงพยานาลศรีรัตนะ 

ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนตแสะเส0ืกสรร ศ'11เก่ง แสะศ ีเพีอปฏิบัติการกจช0ง 

โรงพยาบาลแนวทางการปฏิบัติดังนี้

๒.๑ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ. พนักงานราชการ. 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุช และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เพื่อให้สอดคล้องกันแผนอัตรากำลังกระทรกง 

สาธารณสุข (FTE) โดยการสรรหามีการประสานงานการดำเนินการระดันจังหกัตงินกก'3สรรหกบ’คสากร 
มาทดแทนหรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดันสูงชึ้นใป ใตยนีกก'3กกงแผนการส'5รหา^มกัน 

๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีทีหลากหลายเปนธรรมแสะใปร่งใสตงน
๒.๒.๑ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งชันโดยเป็นการนริหารเป็นใปตามนใยนายการบกหิารงาน

บุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณส,ช <,๘
๒.๒.๒ ประกาศรับย้าย/รับโอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใตยเนีนการบกิหาร 

เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดันจังหกัต และกระทรวงสาธารณสูช

/ ๒.๒.๓ ประกาศรับ..
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๒.๒.๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ เ^ละ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็ขิก^างชัว่คราวรายวัน/รายคาบ โคยประกาศทางเก็บ^ชต"

โรงพยาบาลและ'บ่วิ"ซาลัน‘คัน^โ'บ่อัง'คว่วกวกวว®ว'’ก®^ะ
๒.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจวกมู้ป็คววม|ความสามารถและ 

หลากหลายเพื่อให ้ลามารลเลอกผู้หมีความ!ความ๓เท™ และเป็นคนคืล®ค«ร้อพ''*&mhwiu 

และไม่เป็นผู้พื่ม็ล่วนไค้ล่วนเลี®คันผู้ลน้คว™าวับก'|รลดัเ“อก 

๓. ด้านการพัฒนา (Development)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินการวางแผนพัฒนา 

บุคลากรเตรียมความพร้อมซองบุคลากรเพ่ือเปน็,บคุสวก,5มู้จงีพัฒนาความ!ทัก^ แสะสมรรถนะ 

โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนา บุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรันภารกิ®ของโรงพยาบาล และ 

เป็นการพัฒนาที่สอดคล้อง กับนรินห วิสัยทัศน ์พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตามนโยบายการ 
บริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุซ แนวทางการปฏิบัติดังนี้

๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประอำป็ ให้สอดคล้องตามความจ้าเป็น แสะ 
ความต้องการในการพัฒนาซองบุคลากรในสังกัคแสะเป็นโปตามบริบท วิสยัพัศน ์พันธกิจซองโรงพยานาส 

และเป็นไปตามนโยบายการนริหารงานบุคคสกระทรวงสา5ารณสวข
๓.๒ จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development

Road map) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแค่ละคำแหนง่
๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรพัยากรบุคคสมาโ^โนระบบงาน 

พัฒนาบุคคล (Human Resource Development System : HRDS)
๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายน,คคส
๓.๕จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจซองบุคสากรโนสงักดั^นีคอ่การพ้ฒนา

๔. ด้านการรักษาไว ้(Retention)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีแผนกลยุทธ์ด้านการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำเส้นทาง ความก้าวหนาในสายงานแผนการสรรหาบุคคลไปคำรงค่าแหน่งท0างการ 
บรหารปรบปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลการประเมินผลการปฏินัคิราชการของข้าราชการและจกิจ้างประจำ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกงานกระหรวงสา5ารณา61ขนี่นีหร้ะสิทธิภาพและยกย่องชมเขย^คลากร 
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำอย่างต่อเนือง ส่งเสริมวัฒนธรรม
ยกย่องคนด ีทำด ีขึนซม และมอบเกียรติบัตร

๔.๒ จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร 
๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเพศพรพัยากรบุคคล (HROPS) ให ้

ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยุ่เสมอ
๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม 

มอบเกียรต ิส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เซต กระทรวง เช่น การคัดเลือกข้าราซการพลเรือนดีเต่น- คนดีศว ิ

สาธารณสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกิน์องคํสวิ

/๔.๔ เสริมสร้าง ....
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๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บ,คลากร 

๔.๖ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราขการของบ,คลากรเพื่อพิจารณาคาามด ี
ความชอบเลื่อนขั้น ประจำป ีหากมีบุคลากรร้องเรียนร้องขอความเบ็1บ5รรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอ 

ผ้บังคับบัญชาเพื่อพิจวรเมาใคยค่วน

๕. ด้านการใช้ประโยชน ์(Utilization)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบแจ้งให้บุคลากรเข้าลึงฃ่องทางการวบิทราบซอัร้เล^น^ารบ^หาร 

ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งควบคุมกากับดูแล^'ต้น่ฏิบั^ราชการอ^างระ^ท®ภาพ แบวทางน่มิ'11^ดงน

๔.๑ ให้ผู้บงคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้โต้บังคับบัญชาอย่างเ^นระบบ ไม่เลือกปริ
รวมทั้ง ควบคุม กำกบ ดูแลผูใต้บัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินย ประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือนว่าด้วย 

จรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒(£๔๓ หากผู้ใต้บงคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจรตืให้รายงานมู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยเร็ว ^ 11.

๔.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแด่งตงให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่สูงข้ึนในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามนโยบายของจังหวัดและกระพราง 

สาธารณสุข ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครไต้อย่างเพ่าเพียมกัน1/
๔๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราซการให้ดำรงตำแหน่งพี่จีงข้บในตำแหน่งดา่งๆ จะยึดถือ 

ความรู้ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่โรงพยาบาลครีรัดนะ และหน่วยงานในสังกัดจะได้รับ มาเป็นเกณพ ์

ในการคัดเลือก

๖. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลศรรัตนะและงานการเจาหนาพ

ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน ์ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรระหว่างการน่ฏิบัดิงกน’ ๓บยีณ หรือดกย ขณะ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ลื่อสารกับบุคลากรได้แก่การปฐมนิเทศระหว่างการปฏิบัติงานและหลังออกจาก 

ราชการ โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวซ้องกับบุคลากรประเกพด่กงๆ ไคัแก ่ข้าราขการ’ พนักงกบ 
ราชการ, พนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ ได้แก ่สิทธิสวัสดิการดังนีคือ 

๖.๑ แผนความก้าวหน้าเล่ือนระดับของข้าราขการ 
๖.๒ แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน น.®®. และ พ.ต.ส- 
๖.๓ การให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการใหความรู้โดยงานการ 

เจ้าหน้าทีให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยกกับลิพธิสรัสดิกกรต่างๆ ได้แก่ พรบ- สีทธกิกรลา’
ค่าตอบแทน ฉ.๑®, พ.ต.ส. กลก

ทั้งนื้เห้กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผลการดำเนินตามนโยบกยดังกส่กกเพื่อเผยแพร 

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบเป็นประจำบุกบีเมื่อล้ินป็งบประมกณ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท ี'ธ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒(£๖๓

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ


