
 

ประกาศโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

เร่ือง นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

******************* 

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มคีวามสำคัญและมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาองค์กร ดังน้ันเพื่อให้การบรกิารทรัพยากรโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 พรรษาจึงขอประกาศนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

๑. ด้านการสรรหา (Recruitment) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดำเนินการวางแผนกำลังคน
สรรหาคนตามหน้าที่ความรับผดิทีก่ำหนด โดยเลือกสรรคนดี คนเก่ง ร่วมปฏิบัติงานในการนำพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย โดยมี
แนวทางการปฏิบัติดังนี ้

๑.๑ คณะกรรมกการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วิเคราะหล์ักษณะ
งาน โรงการสร้างหน่วยงาน อัตรากำลังท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับกภารกิจท่ีมุ่งเน้นการบรหิารงานท่ีคำนึงถึง บุคลากรเป็นหลัก และ
สอดตล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเตรียมอตัรา กำลังรองรับน.ดยบายในระดับกระทรวง การขยายบริการ การ
เกษียนอายุหรือการลาออกของบุคลากร 

๑.๒ คณะกรรมการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทบทวน วางแผนกำลัง 
และงบประมาณด้านบุคลากรเป็นประจำทุกปีรวมทั้งบริหารจัดการอัตรากำลังและ งบประมาณตามทีไ่ด้รับอนมุัติให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือก โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อสร้างการรับร ู้และ การเข้าถึงของบุคคล
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถงึการติดต่อผ่านสถาบันการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

๑.๔ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา มีหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคลากรที่ชัดเจน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมกากรในการสนทนา และคัดเลือกจากท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกสรรผุ้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดมีี
ความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

๒. ด้านการพัฒนา (Development) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษ มีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะและ  สมรรถนะทีเ่ป็นและเกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อตอบสนองภารกิจ
หลักต่าง ๆ แผนกลยุท์ตา่ง ๆ และแผนงานอ่ืน ๆ ขององค์กร ดดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา รูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี ้

. 

 

 

/๒.๑ กำหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ...... 
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๒.๑ กำหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ และจัดทำสรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีตามภารกจิที่ไดร้ับมอบหมาย 

๒.๒ ประเมินสรรถนะ ของบุคลากร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุลากรให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทำงานเพื่อตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร 

๒.๓ จดัทำช่องทางการเรียนรู้ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน รวมถึงช่องต่างต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลากร 

๒.๔ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับบคุลากรเข้ารับการอบรมทั้งแยในและภายนอก 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏบิัติงาน โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีนดยบายการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
อย่างเป็นธรรม รวมทั่วเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยนำระบบดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบตัิงาน(KPls)  จากเป้าหมาย
ขององค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกัน โดยมีการชี้แจงนดยบาย เป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรให้บุคลากร
ทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกัน 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) การบริหารทรัพยากรบคุคลของ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ 80 
พรรษา  ยึดหลักความโปร่งใส เปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัตโิดยมีการ สือ่สารให้บุคลากรรับทราบนโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งผุ้บรหิารมีการสื่อสาร มอบหมายงาน สอนงาน/ พัฒนาบุคลากร            
มีระบบพี่เลี้ยงสำหรับบุคลากรใหม่ ตลอดจนมีการควบคุม กำกับ ดแุลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบยีบ และจริยธรรมในการทำงาน แนว ทางการปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ให้บังคับบญัชามอบหมายงานแก่ผุ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติตามข้อบังคับระเบยีบ และจริยธรรมในการทำงาน 

๕. ด้านการรักษาไว้ (Retention) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีนโยบายการบริหารเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางสาอาชีพ (Career Path) เพื่อการวาง แผนการพฒันาบุคลากรและการวางแผนความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงาน 
ในขณะเดยีวกันก็เป็นการจูงใจให้บุคลากร พัฒนาตนเองในการทำงาน การสรา้งผลงาน การสั่งสมความรู่และแระสบการณเ์พื่อการ
เติบโตตามเส้นทางสาย อาชีพ รวมทั้งส่งเสรมินโยบายในการสรรหา คัดเลือก  และพฒันาผูส้ืบทอดตำแหน่งผู้บริหารจากภายใน
องค์กรเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โดยมีแนวทางการปฏบิัติดังนี้ 

๕.๑ ดำเนินการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของ(Career Path) ให้เป็นปัจจุบัน 

๕.๒ คดัเลือกและพัฒนาผุ้สืบทอดตำแหน่งในระดับผุ้บรหิารกลุ่มงานตามแผนการพัฒนาผุส้ืบทอดตำแหน่ง (Succession 
Planning) 
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๖. นโยบายสวสัดิการ ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการตา่ง ๆ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ กำหนด ท้ังใน
กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลุกจ้างช่ัวคราว พนักงานกระทรวงสาะรณสุข พนักงานราชการ สำหรับบุคลากรกลุ่มจ้างเหมา
บริการ กรณ๊ตนเอง หรือ ครอบครวั(สายตรงได้แก่ พ่อแม่ บุตร ภรรยา ของตนเอง) มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับสิทธิพิเศษ 
ในการพักให้ห้องผุ้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียังมีสวัสดิการอื่น ๆ ท่ีโรงพยาบาลมอบให้กับ
บุคลากรทุกคน 

๗. นโยบายสร้างความสมัพันธแ์ละผูกพันภายในองค์กร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา ให้
ความสำคญัอย่างมากต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผุ้บริหาร และ บุคลากรใรทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 
๒ ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง แลกเปลีย่นแนวคิดมมุมองนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร พร้อมทั้งนำผลทีไ่ดไ้ปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มีการส่งเสรมิการส่งการทำเป็นทีม (Team of ProFessionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหเ้กิดการ
ประสานงานและการทำงานร่วมกนัอน่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้จัดทำกจิกรรมต่าง ๆ  มากมาย เช่น  การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์การ การแข่งขันกีฬาภายใน การทำบุญตักบาตรร่วมกัน การจดักจิกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
การช่วยเหลือกรณีบุคลากรไดร้ับความเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม นอกจากน้ีในการสำรวจแบบประเมินความสุขลคุลากรสาธารณสุข 
Happinometer ) ได้นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา มีกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ท่ีสนับสนนุ ส่งเสรมิการสร้างสัมพันธ์
ภายในองค์การ เพื่อความสุขและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   มกราคม  ๒๕๖๔ 

       (นายศานติ์  ศานติวรกุล) 

       นายแพทย์ปฏิบัติการ  รกัษาการในตำแหน่ง 
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