
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 

                      

            เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ     
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รวมทั้งให้สอดคล้องกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

  โรงพยาบาลสบเมย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการและกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ดังนี ้

  1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
 ส่วนราชการในสังกัด โรงพยาบาลสบเมย สนับสนุนข้อมูลการด าเนินการวางแผนก าลังคนให้
หน่วยงานต้นสังกัด รองรับการสรรหาอัตราก าลังจากส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการใน
สังกัด ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1.1 การสรรหาข้าราชการ : สนับสนุนข้อมูลด้านอัตราก าลังของหน่วยงานส าหรับ
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังให้หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าแผนก าลังคนตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว : ก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1) จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานราชการ /พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียก าลังคน 
  2) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องประกาศผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสบเมยอีก
ช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากช่องทางปกติ และแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างการรบัรูแ้ละเข้าถึงกลุม่ผูส้นใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
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     2. ด้านการพัฒนา (Development) 
  ส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าของบุคลากร ให้มีทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) สูงข้ึน รวมทั้งการ
ส่งเสริมข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพราชการ โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับ มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
การปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานทางวิชาการ
จัดข้ึน รวมทั้งการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.3 ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) ของส านักงาน ก.พ. และแหล่งความรู้อื่น ๆ 
  2.4 ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรพัยากรบุคคล มาใช้ในระบบ
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS) 
  2.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรม
การเสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 

  2.6  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการอื่น ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การ
ฝึกอบรม หรือการดูงานนอกสถานที่   

 3. การรักษาไว้ (Retention)  

  ส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ด าเนินการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร การจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน แผนสืบทองต าแหน่งทางการบริหาร การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนกลางในการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากร
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
  3.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 
(Human Resource Office of the Permanent Secretary System : HROPS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
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  3.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในด้านความเป็นอยู่ บ้านพัก สถานที่ออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านสาธารณสุขจังหวัดแม่อ่องสอน 
การมอบเกียรติบัตรแกบุ่คลากรทีเ่ป็นบุคคลดีเด่นในโอกาสตา่ง ๆ 

    4. การใช้ประโยชน์ (Utilization) 
     ส่วนราชการในสังกัด โรงพยาบาลสบเมย ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบนโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งผู้บริหาร มีการสื่อสาร มอบหมายงาน 
สอนงาน พัฒนางาน ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 
     แนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
  4.1 วางระบบการบริหารจัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ลดความซ้ าซ้อน         
กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.2 เพิ่มความยืดหยุ่น คล่องตัวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอน เช่น          
การมอบหมายงานให้กับบุคลากรในสังกัด หากยังมีผลการปฏิบัติงานในระดับต้องปรับปรุง ควรให้มีการโยกย้าย
เปลี่ยนงาน เพื่อให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง 
  4.3 วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในสังกัด และก ากับติดตามผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 


