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เรื่อง  ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2565 และ
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  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตามข้อก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
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การบริหารทรัพยากรแล้ว 
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ประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลกุดบาก ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 
รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
 โรงพยาบาลกุดบากจึงขอนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลกุดบากดังนี้คือ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ก าหนดก าลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข 
 แนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ, พนักงาน
ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง Service plan รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 
  1.2 จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจ าปีเพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ 
  1.3 จัดท าแผนความก้าวหน้าของข้าราชการ ประจ าปีตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับของ
แต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ, ประเภททั่วไป 
 2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคน
เก่งและดีเพ่ือภารกิจขององค์กร 
 แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชกา ร, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทัน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงาน
การด าเนินงานระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดั บสูงขึ้น
ไป โดยมีการวางแผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ) 
  2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
   1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 



  

   2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหาร
เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
   3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซด์โรงพยาบาล 
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลกุดบาก 
   4) แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ
หลากหลายเพ่ือให้ สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 3. ด้านการพัฒนา (Development) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือเป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธรการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
 แนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
  3.1 จะท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
  3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
  3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS) 
  3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
  3.5 จัดให้การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 
 4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานขอองพนักงาน
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 แนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
  4.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่องคนดี 
ท าดีชื่นชม  
  4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าแจ้งเวียนในองค์กร 
  4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
  4.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบเกียรติ
บัตรและส่งคัดเลือกระดับอ่ืนต่อไป 
  4.5 เสริมสร้างและให้ความรู้เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ กับบุคลากรเก่ียวกับ
วินัย และการรักษาวินัย 



  

  4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลกรเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ 
เลื่อนขั้นประจ าปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวม น าเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ต่อไป 
 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุมก ากับดูแล ภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิด
หรือทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งต้ัง (เลื่อน) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวง
สาธารณสุข ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
  ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน
ให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียน หรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารกับ
บุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่
เก่ียวข้องกับบุคลากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ได้แก่สิทธิสวัสดิการ ดังนี้คือ 
  6.1 แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ 
  6.2 แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ.11 และ พ.ต.ส. 
  6.3 การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการเจ้าหน้าที่
ด้วยแผ่นพับให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฐมนิเทศ ซ่ึงเป็นเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ พรบ.ประกันสังคม, 
กสจ., กบข สิทธิการลา, ค่าตอบแทนฉ.11, พ.ต.ส. ฯลฯ 
  6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ ได้แก่ ระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินช่วยเหลืออเบื้องต้นฯ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ 
  6.5 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการลาออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้ เกษียณ 
โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารให้ความรู้ , กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  6.6 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่ และเป็นต้น แบบด้านการสร้า งเสริม
สุขภาพ ประจ าปี 
  6.7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 ทั้งนี้งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกุดบาก รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 
         
 
     (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 



  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลกุดบาก........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี : .............15...กันยายน...2565................................................................................................. 

 หัวข้อ: .....ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.................................................................. 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        .....ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...... .............................................................    
        ............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
......................... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ................. 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

(นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
ต าแหน่ง   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565...                    
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นายอภิชัย  ทิพย์ค ามี) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่....15......เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 
 



  

 


