ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. 2564

-----------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 รองรั บภารกิจ ตามแผนการปฏิรู ป ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
สอดคล้ องกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปี พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลเวียงหนองล่องจึงขอกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเวียงหนองล่องดังนี้
1. ด้านนโยบาย
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA เสริมสร้างความสามัคคี และผู้รับบริการมีความปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านสรรหาร
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ดาเนินการวางแผนกาลังคน แสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด
และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร รองรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง FTE เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง โดยการสรรหามีการประสานงานการดาเนินการระดับจังหวัด
ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูงขึ้นไป โดยมีการวางแผนการสรร
หาร่วมกัน
2.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
และกระทรวงสาธารณสุข
2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยการบริหารเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข
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3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เพื่อเลื อกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์โรงพยาบาล และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังที่ว่าการอาเภอเวียงหนองล่อง และท้องถิ่น
4) แต่ งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหา และเลื อกสรรจากผู้ มีค วามรู้ ความสามารถ และ
หลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ ของหน่วยงาน และ
ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ด้านการพัฒนา
ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยองค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คน
เก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทางานอย่ างมืออาชีพและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิ ทธิภ าพในหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับภารกิจของหน่วย รองรับนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุค ลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
3.3 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล
4. ด้านการรักษาไว้
ที ม บริ ห ารงานบุ ค คล HRD
มี แ ผนกลยุ ท ธด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด ท าเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขที่ มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทาแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่องคนดี
4.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel
Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
4.4 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ ยวกับ
วินัย และการรักษาวินัย
4.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อน
ขั้น ประจาปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โดยด่วน
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5. ด้านการใช้ประโยชน์
ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งควบคุม
กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม
กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริต
ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ ให้มีการดาเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข และ
ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน ให้กับ
บุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียณหรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารกับ บุคลากร
ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ราย
คาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการดังนี้คือ
6.1 แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ
6.2 แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ11, และ พ.ต.ส.
6.3 การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ พรบ.ประกันสังคม, กสจ, กบข, สิทธิการลา, ค่าตอบแทน ฉ11,
พ.ต.ส. ฯลฯ
6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ โดยเป็น
การ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ, กิจกรรมประเพณีสงกรานต์, กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
วัน/เดือน/ปี : 5 มกราคม 2564
หัวข้อ: นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. ขออนุมัติเผยแพร่นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายชินพันธ์ เลือดนักรบ)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
วันที่ 5 มกราคม 2564

(นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
วันที่ 5 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายสิรภพ อุตสม)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ 5 มกราคม 2564

