
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณและวิธีการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจําป พ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลเวียงหนองลองจึงขอกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเวียงหนองลองดังนี้ 

1. ดานนโยบาย 
                โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ไดมุงเนนการบริหารงานดวยความโปรงใส ใชหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA เสริมสรางความสามัคคี และผูรับบริการมีความปลอดภัย 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของขาราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารจัดการกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบที่เก่ียวของ 
       1.2 ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ในการบริหารบุคคลภายในหนวยงานของตน ตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและเปนไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของ 
 2.  ดานสรรหา 
      โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ดําเนินการวางแผนกําลังคน แสวงหาบุคคลตามคณุลักษณะที่กําหนด 
และเลือกสรรคนดี คนเกง เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคกร รองรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
      แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                2.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง FTE เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจ
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงหนองลอง โดยการสรรหามีการประสานงานการดําเนินการระดับจังหวัด 
ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือใหเปนไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูงข้ึนไป โดยมีการวางแผนการสรร
หารวมกัน 
               2.2 ดําเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้  
                    1) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันโดยการบริหารเปนไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
และกระทรวงสาธารณสุข  
                    2) ประกาศรับยาย/รับโอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ โดยการบริหารเปนไปตาม 
นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข  
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                    3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซตโรงพยาบาล และ 
ประชาสมัพันธไปยังที่วาการอําเภอเวียงหนองลอง และทองถ่ิน  
                    4) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูมีความรูความสามารถ และ
หลากหลายเพ่ือใหสามารถเลือกผูที่มีความรูความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน และ
ไมเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผูสมัครเขารับการคดัเลือก 
 3. ดานการพัฒนา 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยองคกรจะคัดสรรและสรางคนดี คน
เกง ที่มีพฤติกรรมในการทํางานอยางมืออาชีพและพัฒนาความรู ความสามารถใหมีประสิทธิภาพในหนาที่           
ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือสามารถรองรับภารกิจของหนวย รองรับนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเวียงหนองลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปใหสอดคลองตามความจําเปน และความ
ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด สรางคนดี คนเกง ที่มีพฤติกรรมในการทํางานอยางมืออาชีพ และ
พัฒนาความรูความสามารถใหมีประสิทธิภาพในหนาที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
     3.2 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 
     3.3 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล 
 4. ดานการรักษาไว 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเสนทาง 
ความกาวหนาในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจํา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกยองชมเชยบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิด 
ความผูกพันตอองคกร 
             แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     4.1 จัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจําปอยางตอเนื่อง สงเสริมวัฒนธรรมยกยองคนดี 
          4.2 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนในองคกร 
     4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ใหถูกตองเปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ 
     4.4 เสริมสรางและใหความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูใหกับบุคลากรเก่ียวกับ
วินัย และการรักษาวินัย 
     4.5 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อน
ขั้น ประจําป หากมีบุคลากรรองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอ ผูบังคับบัญชาพิจารณา
โดยดวน 
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 5. ดานการใชประโยชน 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุมงานตนสังกัดเจาหนาที่ ตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งควบคุม 
กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    5.1 ใหผูบังคบับัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม 
กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับ หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริต 
ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  

    5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงที่ 
สูงข้ึนในตําแหนงตางๆ ใหมีการดําเนินการรวมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข และ
ใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไดอยางเทาเทียมกัน 
 6. ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 

    ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจาหนาที่ตองดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน คาตอบแทน ใหกับ
บุคลากรระหวางการปฏิบัติงาน, เกษียณหรือตายขณะปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สื่อสารกับ บุคลากร 
ไดแก การปฐมนิเทศ ระหวางการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเปนการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับบุคลากรประเภทตางๆ ไดแก ขาราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง และลูกจางชั่วคราวรายวัน/ราย
คาบ ไดแก สิทธิสวัสดิการดังนี้คอื  

    6.1 แผนความกาวหนาเลื่อนระดับของขาราชการ  
    6.2 แผนการไดรับสิทธิสวัสดิการคาตอบแทน ฉ11, และ พ.ต.ส.  
    6.3 การใหความรูกับเจาหนาที่ใหม โดยการปฐมนิเทศ และการใหความรูโดยงานการเจาหนาที่ ซึ่ง

เปนเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ไดแก พรบ.ประกันสังคม, กสจ, กบข, สิทธิการลา, คาตอบแทน ฉ11, 
พ.ต.ส. ฯลฯ 
              6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ไดแก โครงการอบรมปจฉิมนิเทศผูเกษียณ โดย   
เปนการ ใหความรูเรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ, กิจกรรมประเพณีสงกรานต, กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน 
     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วันที่   4 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมติ) 
                          นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
 
 
 


