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ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 เพ่ือให้โรงพยาบาลสูงเนินมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และยึดถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร จึงขอประกาศนโยบายดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือกก าลังคน (Recruitment & Selection) 
- การวางแผนก าลังคน (HR Planning) ให้มีการจัดท าแผนความต้องการก าลังคน(3-5ปี)ของ

หน่วยงานและภาพรวมของโรงพยาบาลทุกปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน
และปริมาณงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความคุ้มทุน 

- การสรรหาและคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคลากร (Recruitment + Selection & Placement) ต้องมี
การด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด ของโรงพยาบาล มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบ
ได ้

- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรต้องมีการด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดของโรงพยาบาล 
มีคณะกรรมการคัดเลือก สอบข้อเขียน การปฏิบัติตามความจ าเป็นและสอบสัมภาษณ์ และมีความ
โปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้ 

- ให้ทุกหน่วยงานก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (Job  Specification : JS) และหน้าที ่
ความรับผิดชอบ (Job Description: JD) ของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละปี 

- การขออัตราก าลังเพ่ิม ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน /ภาระงาน ความคุ้มทุน และเหตุผลความ 
จ าเป็น เปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลัง และ FTE ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอผ่าน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณาเบื้องต้น  ก่อนเสนอกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- การเสริมอัตราก าลังของทุกหน่วยงาน  ต้องก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนตาม Work Load และเหตุผล 
ในการเสริม เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ และด าเนินการเสนอเพ่ืออนุมัติก่อนด าเนินการ
ทุกครั้ง หรือท าประกาศของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาล 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human   Resource  Development) 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง 

แต่ละปขีองโรงพยาบาล 
- เจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนประจ าการทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศในภาพรวมโรงพยาบาล เกี่ยวกับ 

นโยบาย ระเบียบวินัย สิทธิผู้ป่วย จริยธรรม งานพัฒนาคุณภาพ สวัสดิการ งานควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อ ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล รวมทั้งการปฐมนิเทศงานเฉพาะของหน่วยงาน 

- ให้มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคลตาม Competency แต่ละวิชาชีพ  ตามปัญหาความเสี่ยงจาก 
การปฏิบัติงาน  และตาม Core Valueขององค์กร และจัดท าเป็นแผน Training Need รายบุคคล
และภาพรวมของโรงพยาบาลในประเด็นปัญหาที่ไม่ผ่านการประเมินร่วมกันทุกปี 

- ให้มีการประเมินความรู้ทักษะเฉพาะวิชาชีพและประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
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และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ  ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ Show & share / KM รวบรวมเป็นคลังความรู้ต่อไป 

- บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนร่วมประเมินบรรยากาศและความผูกพันองค์กร และแบบประเมิน
อ่ืนๆตามนโยบาย พร้อมวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารองค์กรปีละ 1 ครั้ง  

3. การประเมินผลและการสร้างแรงจูงใจ (Compensation & Benefits) 
- เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ทุกคนต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์

ของ กพ. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) และลูกจ้างชั่วคราวต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุขทุก  6 เดือน (2 ครั้งต่อปี) น าผลไปประกอบการพิจารณาความชอบ และ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและหน่วยงาน 

- ลูกจ้างชั่วคราวทั้งวิชาชีพ (ยกเว้นนักเรียนทุนกระทรวงสธ.) และทั่วไป ที่บรรจุใหม่  ก่อนประจ าการ
ต้องได้รับการประเมินผลช่วงทดลองงาน 3 เดือน โดยผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป 
จงึด าเนินการอนุมัติจ้างเป็นรายปี 

- ลูกจ้างชั่วคราวทั้งวิชาชีพ (ยกเว้นนักเรียนทุนกระทรวงสธ.) และท่ัวไป ที่บรรจุใหม่ต้องท าสัญญา 
ค้ าประกันและจ่ายเงินค้ าประกัน ก่อนปฏิบัติงาน ต้องได้รับการประเมินผลช่วงทดลองงาน 2 เดือน
แรก โดยผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้นไปจึงด าเนินการอนุมัติจ้างเป็นรายปี โดยจะได้รับ
เงินคืนในกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน 2 เดือน กรณีผ่านการทดลองงาน ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง เป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ปี และได้รับเงินคืนเมื่อปฏิบัติงานครบก าหนด 

4. การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  (Safety & Health) 
- ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งทางกาย และทางจิตใจ โดยส ารวจความเครียด 

ความสุข เป็นประจ าปีทุก 1 ปีและตรวจตามเกณฑ์ความเสี่ยงแต่ละกลุ่มอายุและน าผลมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นกรณีพบปัญหาด้านสุขภาพต้องได้รับการดูแลรักษาและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพของบุคลากรกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง ให้มีการดูแล
สุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสุขภาวะอนามัยที่ดีและยั่งยืน โดยจัด
โปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล  ส่วนบุคลากรกลุ่มป่วย 
จัดระบบให้มีการดูแลรักษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง  

-   การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค HBsAg ไข้หวัด  
- ให้มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงคุกคามเชิงรุก  (Health Hazards) ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 

ด้านเคมี และด้านเออร์โกโนมิค (Ergonomics) รวมทั้งความปลอดภัยตามเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย
และด าเนินการแก้ไขต่อเนื่องทุกป ี

- บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และร่วม
เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน และ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงด้านบุคลากร 
รวมทั้งต้องเข้าร่วมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  

5. การจัดตั้งกลุ่มลูกจ้าง  (Employee & Labor  Relation) 
-  มีการดูแลให้กลุ่มลูกจ้างได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้รับและจัดตั้งกองทุนลูกจ้างทั้งวิชาชีพ 

และท่ัวไป เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประสานงานกับกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล 
-  ให้มีการประชุมกลุ่มลูกจ้างประจ าปีทุกปีเพื่อชี้แจงนโยบายและรับทราบปัญหาเพ่ือน ามา 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ทั้งนี ้  ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่    4  ตุลาคม  2564 
 
 
           (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
     นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 


