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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระรา,ชบัญญ้ติระ1บยี,บซาัราชการพลเวิอน พ•ต-'0^๑ พระราชบญญต 
ข้อมลข่าวสารชชิงราชลาร พ.ศ. k)<£<£o พระราชกฤบฏิกาวาตาย หลกเกเนทและว5การบรหารก^การ 
บานเมองทด พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๔๖๑ -
๒๕:๘๐) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแท่งชาต ิซนบัที่ ๑’° รวมทั้งให้สอดคล้องกันคารประ1บีนยณุธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานชองทน่าองานภาควิร (Integrity and Transparency Assessent :ITA) จึง 

ขอประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคส คังนี้
๑. ด้านการวางแผนกำลังคน (Human Resource Planning)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD ดำเนินการวางแผนอัตรากาลังคนของโรงทยานาล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณทการกำหนดอัตรากำลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัติดังนี้

๑.๑จัดทำแผนอัตรากาลัง๑ปีและ๓-๔ป ีเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งล้าราชคาร- 
พนักงานราชการ,พนักงานคระทรวงสาธารลและลูคจ้างชั่วคราวเงินนำโง เพื่อรองรันการอัดทำแผน 

อัตรากำลัง Service Plan รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(ท•ศ- ๒๕๖® - ๒๕๘°)
๑.๒จัดทำแผนกำหนดตำแหน่งข้าราชการ.พนักงานราชคาร*ทนัคงานกระทรวงสาธารณส’ข 

และ ลูกจ้างจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งโห้เทึยงท3ต่®คาราน่ป้นัดิงาน 
v ๑.๓ จัดทำแผนความก้าวหน้าของข้าราชการตามระเบียบการประเบีนเล่ือนระดันช0งแด่

ละปีของกลุ่มข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก ่ประเภทวิชาการ. ประเภทพัวไป 

๒. ด้านการสรรหา (Recruitment)
โดยงานทรัพยากรบุคคล และ คณะกรรมบริหารงานบุคคลHRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ดำเนินการสรรหาบุคคลตามสุณลักษณะที่กำหนดและเอือคสรร ดนเก่ง และ^ เพอปฏิบตภารกิอชอง 

โรงพยาบาลแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ. พนักงานราชการ. 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุช และลูกจ้างชั่วคราวเงินนำรุง เพื่อให้สอดคล้องกันแผนอัตรากำลังกระทราง 

สาธารณสุข (FTE) โดยการสรรหามีการประสานงานการดำเนินการระดันอังหวัดไนการสรรทา'ยุคลากร 

มาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการนริหารงานบุคคลระดันงีงชึนไป โดยมีการวางแผ^การสรรหารวมกน 
๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลายเป็นธรรมและโปร่งไสดังน

๒.๒.๑ ขอใช้บญซีผู้สอบแข่งชันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโอนายการบวัทารงาน
บุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุช

๒.๒.๒ ประกาศรับย้าย/รับโอนให้เป็นไปตามหลักเกและวิธการโดยเปนการนรทาร 

เป็นไปตฺามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดันอังหวัด และกระทรวงสาธารณยุช

/ ๒.๒.๓ ประกาศรับ..
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เอ.๒.๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นขิกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และ 
ประกาศรับสมัครคัดเลอกบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นขิคจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาคทางเว็นไ,พ ์

โรงพยาบาลและประชาสันทันร์โปยังทว่ากากวรยํวเกย^ะท®^^น
๒.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรงงาและเลือกสรรอากมูนควานรคาาน^านาร®และ 

หลากหลายเพื่อให ้สามารถเลือกผู้ที่มีความ!ความสามารก และเป็นคนดีสอดคล้องดานภารกํอ ของหน่วยงาน 

และไม่เป็นผู้ที่มืส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารันการคัดเลือก 

๓. ด้านการพัฒนา (Development)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินการวางแผนพัฒนา 

บุคลากรเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเป็นบุคสากรมู้นืผล^ม£1ท®จี™ฒนาความกษะ และสมรรถนะ 
โดยใขเครองมือ ที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนา บุคลากรเพื่อให้สามารถรองรันภารกจิของโรงทยานาส และ 
เป็นการพฒนาที่สอดคล้อง กับนรินท วิสัยพัคน่ พนรกิจของโรงทยานาล และเป็นไปตามนโยบายการ 
บริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัติคังนี้

๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำร1ั ให้สอดคล้องตามความจำเป็น และ 
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัดและเป็นโนต่ามนริบท วิสัยท้ศน ์พันธกิจข0งโรงทยานาล 

และเป็นไปตามนโยบายการนรีหารงานบุคคสกระทรวงสา5ารณจ,ี11
๓.๒ จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development

Road map) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัทยากรบุคคสนาโข้โนร*5นนงาน 

พัฒนาบุคคล (Human Resource Development System ะ HRDS)
๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคส
๓.๕จัดให้มีการประเมินความพังพอใจของบุคสากรโนล้งกดัที่นืต่0การท้ฒนา

๔. ด้านการรักษาไว ้(Retention)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีแผนกลยุทธ์ด้านการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำเส้นทาง ความก้าวหนาในสายงานแผนการสรรหาบุคคสโปตำรงตำแหน่งท#างการ 
บริหารปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลการประเมินผสภารปป้นัตรําชการของชัา่ราชการและจี^างประจ#า 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกงานกระทรวงสา5ารณาจ,ีขที่มินร่ะสิทธิภาพและยกย่องชมเชยบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความมูกพันต่อองค์กร แนวทางการปฏินตดังน ี J
๔.๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำอย่างต่อเนอง ส่งเสริมวัฒนธรรม

ยกย่องคนดี ทำด ีขึ้นขม และมอบเกียรติบัตร

๔.๒จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวิยนโน0งค์ภร 
๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระนบสารสนเทคทรัทยาภ^คคล (HROPS) ให ้

ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอมู่เสมอ
๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชุเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ด้นแนบคนคุณธรรม 

มอบเกียรติ ล่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เข่น การคัดเลือกข้าราขการพลเร0ึนคีเต่น* คนคศ์ร ี

สาธารณสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความมูกพันระหว่างบุคสากรกัน0งค์ภร

/๔.๔ เสริมสร้าง ....
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๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและก'1วิ^กษาวินยัแ^คลากร 
๔.๖ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติรา,ชการ4ของ^คลากร เพื่อพิจารณาความด ี

ความชอบเลื่อนซ้น ประจำป ีหากมี^คลากรร้องเรยนรองชอความเปีบ®รรม^^^^^^^^ค*'^^^,'^^®
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาโดยด่าบ

๕. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบแจ้งให้บุคลากรIช้ากึงจํ0งทางการ’บทราบ^อมลู^าน®ารบ^หาร 

ทรัพยากรบุคคลรวมซ้งควบทุมกากับดูแลโบัน่ฏิบัดริา^การ®®าแนวทางปฏบตดงน
๔.๑ ให้ผู้บงคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้เด้บังคับบัญ4ชา0ย่างเมืนระ^บ ไม่เลือกปฏิบัต ิ

รวมทั้ง ควบคุม กำกบ ดูแลผูใด้บัญชาปฏิบัติตามระเบียบวิน0 ประมวลจริยธรรมข้ารา,ชการพลเรือนว่าด้วย 

จรรยาช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๓ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหร0ึทุ0วิดได้,5า0งานดู้ย่านวยการ
โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยเร็ว J , ะ, V. . .

๔.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ0แด่งดงได้ด่ารงต‘าแหน่ง 

ที่สูงข้ึนในตำแหน่งตางๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธร™ ตามนโยบายของจังหวัดและกระทรวง 
สาธารณ?เข ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้0ย่างเท่าเบียนค้า*

๔.๓ การพิจารณาแต่งทั้งข้าราชการให้ด่ารงด่าแหน่งทลูงชนไนดาแทน่งดาง,! อะบีดล0 
ความร้ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่โรงพยาบาลควิรัดนะ และหน่วยงานในกังกัด0ะได้รัน มาเป็นเกพทํ 

ในการคัดเลือก

b. ด้านสวัสดิการและคำตอบแทน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HRD โรงพยาบาลศรีรัตนะและงานการเจ้าหน้าที่ 

ต้องดูแลสวัสดิการสีทธิประโยชน ์ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัดงาน- ๓ซียณ ทว0ิดา0 ขณะ 
ปฏิบตงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารกับบุคลากร ได้แก ่การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจาก 
ราชการ โดยเป็นการปฏิบ้ติตามระเบียบที่เกี่ยวข0้งกับบุคลากรประเภทต่างๆ ได้11ภ่ ข้าราชการ. พนักงาน
ราชการ, พนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ ได้แก ่สิทธิสวัสดิการดังนิดีอ 

๖.๑ แผนความก้าวหน้าเล่ือนระคับชองข้าราชการ 
๖.๒ แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน และ พ.ต.ส.
๖.๓ การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม ่โดยการปฐมนิเทศ และการใหความรู้โดยงานการ 

เจ้าหน้าทืให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฐมนิเทศ ชึ่งเป็นเนื0้ทาเกี่ยวกันกึทวิสาลดกกรด่างๆ ไดแ้ก่ พรบ- กึทวิการลา-

ค่าตอบแทน ฉ.๑ด, พ.ต.ส. าลา
ทั้งนื้เท้กลุ่มงานบริหารทั้วไป รายงานผลการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื0่เผยแพร 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประ0ำทุกป็เนี0่ลืนบีงนประมาณ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม^พ!๒๔๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ


