
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)    
และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) โรงพยาบาลท่าชนะจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้
เป็นหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 นโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลัง 
 ก าหนดอัตราก าลัง FTE ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับ

ภารกิจและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  
แนวทางปฏิบัติ  
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 3 – 5 ปี ให้มีความเหมาะสมตามกรอบ FTE 
1.2 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
1.3 พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
1.4 จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร   
แนวทางปฏิบัติ  
2.1 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมเฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ 
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมขององค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงพยาบาล 
2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2.4 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็นแนวในการ

ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY-8GjjdjcAhUS148KHVYEDwoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw2Yhti8X-M5EP9sq8TPJhaH&ust=1533633806369871


-2- 
3. นโยบายด้านการสรรหาและภาระงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการแสวงหาบุคคลและเลือกสรรคนเก่งและดี           

เพ่ือภารกิจขององค์กร 
แนวทางปฏิบัติ  
3.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาบุคลากรตามคุณลักษณะที่ก าหนด และจัดท าสมรรถนะ และน ามาใช้

เป็นเครื่องมือในด้านการสรรหา 
3.2 ด าเนินการจัดสรรหาให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส วิธีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ประกาศ

โอน รับย้าย หรือประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
3.3 มีการก าหนดภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
3.4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
3.5 การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นงานรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ

ปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน 
 

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
แนวทางปฏิบัติ  
4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
4.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
4.3 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือรองรับการใช้

งานระบบในอนาคต 
4.4 ลดขั้นตอนการท างาน และปริมาณเอกสาร น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน 
 

5. นโยบายด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือรักษาคนเก่งคนดีไว้กับองค์กร รวมทั้งมี

ระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะ ลักษณะที่พึงประสงค์ 
แนวทางปฏิบัติ  
5.1 การให้ความรู้เจ้าหน้าที่แต่ละสิทธิประโยชน์ ของแต่ละเภทการจ้าง 
5.2 การได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ.11 และ พ.ต.ส. 
5.3 จัดท าการเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง 
5.4 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
5.6 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5.7 การตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 
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6. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 ด าเนินการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
แนวทางปฏิบัติ  
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ 
6.2 จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนของแต่ละประเภทการจ้าง  
6.3 จดัท าสรุปรายงานค่าตอบแทนของแต่ละประเภทการจ้าง ต่อปีงบประมาณ 
6.4 มีกาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด า เนินงานเป็นระบบการบริหารและ

จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

 ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข (Core Values) MOPHTHA+3 
M (Mastery) เป็นนายตัวเอง  คือ การบังคับตนเองได้ ลดโลภ โกรธ หลง งานส่วนรวมมาเป็นอันดับหนึ่ง 
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่  คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
P (People centered approach)  ใส่ใจประชาชน คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
H (Humility) ถ่อมตนอ่อนน้อม คือ การมีความถ่อมตน อ่อนน้อม กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
T (Teamwork) ทีมงานคุณภาพ คือ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และท างานเป็นทีมเวิร์ค 
H (Healthy and Happiness) มีความสุข คือ สร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีความสุข 
A+3 (Attitude Approach Action) เป็นเลิศบริการ คือ ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน     

 ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายกฤษนันท์  เหล่ายัง) 
  นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
 

 

 

 

 

 


