
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

........................................................................... 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยยุทธศาสตร์ที่๖ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐมีบทบาท ภารกิจ วัฒนธรรมการท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษาจูงใจผู้มีความรู้ 
ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงพยาบาลพิชัย จึง
ได้มีการก าหนดบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.ด้านการสรรหา (Recruitment) 
  โรงพยาบาลพิชัย ได้เห็นความส าคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทั้งในส่วนของการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เพ่ือเข้าสู่การท างานและการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยยึด
หลักการปฏิบัติดังนี้ 
   ๑.๑ จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทัน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงานการ
ด าเนินการระดับ จังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูงขึ้นไป 
โดยมีการวางแผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ) 
   ๑.๒ ด าเนินการสรรหาโดยวิธทีี่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
    ๑) ขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหาร
งาน บุคคลระดับ จังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
    ๒) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการ
บริหาร เป็นไปตาม นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



    ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และ 
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์
โรงพยาบาลพิชัย และ แจ้งข่าวไปยั้งหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และหลากกหลายเพื่อให้ สามารถเลือกผุ้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และไม่เป็นผุ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.ด้านการพัฒนา (Development) 
  โรงพยาบาลพิชัย ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนของหน่วยงานให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ
ก าหนดอัตราก าลัง (FTE) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
   ๒.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปีและ ๓-๕ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ,
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง Service Plan รวมทั้ง
แผนการปฏิรูป ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   ๒.๒ จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ,พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีเพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
   ๒.๓ จัดท าแผนความก้าวหน้าของราชการ ประจ าปีตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับ
ของแต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ, ประเภททั่วไป 
  ๓.ด้านการพัฒนา (Development) 
  โรงพยาบาลพิชัย ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเป็น
บุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนา 
บุคลากร และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลพิชัย และเป็นไปตามนโยบาย
การบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องความจ าเป็น และ ความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาลพิชัย และ
เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
   ๓.๒ จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละต าแหน่ง 
   ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงาน
พัฒนาบุคคล 
   ๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
   ๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนา 
 

 
 
 
 



  ๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
  โรงพยาบาลพิชัย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดท าความก้าวหน้าในสายงาน แผนการ
สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๑ จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยก
ย่องคนดี ท าดี ชื่นชม และมอบเกียรติบัตรทุกปี 
   ๔.๒ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบ
เกียรติบัตร และ ส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง 
   ๔.๓ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่นให้ความรู้ให้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย 
  ๕.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
  โรงพยาบาลพิชัย มีการบริการทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม มีการสื่อสารให้
บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 
   ๕.๒ การรับสมัครคิดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ด ารง 
ต าแหน่งที่ สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และ กระทรวงสารณ
สุข และให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
   ๕.๓ วางระบบการบริหารจัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ลดความซ้ าซ้อนกับ
ภารกิจที่รักผิดชอบเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   ๕.๔. เพ่ือความยืดหยุ่น คล่องตัวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอน เช่นการ
มอบหมายงานให้กับบุคคลกรในสังกัด หากยังมีผลการปฏิบัติการในระดับต้องปรับปรุง ควรให้มีการโยกย้ายเพ่ือ
เปลี่ยนงาน เพ่ือให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ของบุคลกรตามต าแหน่ง 
   ๕.๕ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด และก ากับติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
 

(นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลพิชัย 
............................................................. 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕)ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภารรัฐเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานรับทราบข้อบกพร่องต่างๆที่
สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภารรัฐและน ามาปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
  โรงพยาบาลพิชัย จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ กฎ และ
ข้อบังคับ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ จึงก าหนดแนวทางให้โรงพยาบาลพิชัยถือปฏิบัติและ
ด าเนินการดังนี้ 
 ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด โปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  ๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 
  ๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 ข้อ ๒ การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  ๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
  ๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการและประชาชนได้อย่างถูกห้องรวดเร็วและครบถ้วน 
 ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม 
  ๓.๒ ขยัน อุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ๓.๓ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
  ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  ๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๕ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๑ วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จัดพึ่งตนเองและ ลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
  ๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนร่วมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  ๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และประชาชน 
 ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  ๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 ข้อ ๘ ให้ระบุวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการ กลไกการก ากับติดตามการด าเนินงาน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโดยมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการท าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน 
 ข้อ ๙ กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน / เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่อ าเภอ และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
อ าเภอ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ ให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือ
ผู้ที่ก ากับดูแล ทราบโดยด่วน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
   

        ประกาศ ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 
 
(นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 

                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 
 

 


