ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข
---------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้ องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงขอประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ด้านนโยบาย
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มุ่งเน้นพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติการ และสร้างเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี เป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนรับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยตระหนักว่าบุคลากรทุกคนเป็นหนึ่งปั จจัยสาคัญและมี
คุณค่าขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ปฏิ บั ติ ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบ
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านสรรหา
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ดาเนินการวางแผนกาลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่
กาหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล รองรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและ
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนกาลังอัตรากาลัง เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
2.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียกาลังคน

2.3 ดาเนินการ...

-22.3 ดาเนิ นการสรรหา เลื อกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภทให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบั งคับ ที่เกี่ย วข้องกั บ การบริห ารบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริห ารจัดการทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องและสนับ สนุน กลยุ ทธ์ เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาระบบบริการขององค์กร โดยมีความชัดเจน
โปร่งใส ยุติธรรม
3. ด้านการพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคน โดย
องค์ ก รจะคั ด สรรและสร้ า งคนดี คนเก่ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมในการท างานอย่ า งมื อ อาชี พ และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทางาน
อย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
3.3 จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
4. ด้านการรักษาไว้
ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ มี
แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเมินผล
การปฏิบัติราชการชองบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทา/ดาเนินการ และรายงานผลตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดรับรู้
4.2 ส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มทักษะใหม่ให้กับบุคลากร
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
4.4 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง
4.5 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรอย่างเสมอภาค
4.6 บุคลากรมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตน
4.7 ควบคุมให้ มีการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างการจ้างรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีของระเบียบ
บริห ารบุคคล พร้อมทั้งให้การเลื่ อนเงิน เดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
รูปแบบอื่นๆ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด หากมีข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
รูปแบบการจ้างอื่นๆ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบนาเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ
5.ด้านการ...

-35. ด้านการใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้ง
ควบคุมกากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2543 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโดยเร็ว
5.2 การรั บ สมั ครคัด เลื อ กบุ คคลที่ จะเข้า รับ การประเมิน ผลงาน เพื่อ แต่ ง ตั้ง ให้ ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประกาศเวียนให้ทราบทั่วกัน ผ่าน
ช่องทางหลากหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครอย่างเท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานในสังกัด จะได้รับเป็น
เกณฑ์การคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

