
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /5                                   วันที่   1 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   ต้นเรื่อง 
ด้วย โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้ด้าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ ล้าดับที่ 26  โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 โดยได้ด้าเนินการจัดท้าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
นั น 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ด้าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ ล้าดับที่ 26  
โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี  
  1. ลงนามในประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคลโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  2. อนุญาตให้น้าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 

-  อนุมัติ        
     
 

                .......................................................... 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 

                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



 
ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
   โดยที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า และบุคลากรของ
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน พ.ศ.2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงพยาบาล
นิคมน ้าอูนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนางานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   เพ่ือให้โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แนวนโยบาย
ภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ดังนี้ 
   1. ด้านการสรรหา 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับต่อภารกิจโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนที่เปลี่ยนแปลงไป 
    1.2 ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
    1.3 การรับโอนบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ต้องประกาศทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอนิคมน้ าอูน 2)และ
หน่วยงานราชการอ่ืนในเขตอ้าเภอนิคมน ้าอูน และจังหวัดอ่ืนทราบ 
    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ 
บุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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   2. ด้านการพัฒนา 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่
ละต าแหน่ง 
    2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
    2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน 
แผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ให้เข้มแข็ง 
   3. ด้านเก็บรักษาไว้ 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงานแนวทางปฏิบัติ 
    3.1 ก าหนดให้จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬา
เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง 
สุขภาพให้แข็งแรง 
    3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน 
รับทราบ 
    3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรให้
เป็นปัจจุบัน 
    3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดี
สมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนรับทราบเพ่ือ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
    3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนก าหนด พร้อมทั้งให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการเป็นไป
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีบุคลากร หรือพนักงานราชการเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบ
น าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนพิจารณาโดยด่วน 
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   4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 
    4.2 การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะ
ยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
นิคมน ้าอูน ก าหนด 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
   โดยที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า และบุคลากรของ
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน พ.ศ.2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงพยาบาล
นิคมน ้าอูนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนางานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   เพ่ือให้โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แนวนโยบาย
ภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ดังนี้ 
   1. ด้านการสรรหา 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับต่อภารกิจโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนที่เปลี่ยนแปลงไป 
    1.2 ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
    1.3 การรับโอนบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ต้องประกาศทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอนิคมน้ าอูน 2)และ
หน่วยงานราชการอ่ืนในเขตอ้าเภอนิคมน ้าอูน และจังหวัดอ่ืนทราบ 
    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ 
บุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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   2. ด้านการพัฒนา 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่
ละต าแหน่ง 
    2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
    2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน 
แผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ให้เข้มแข็ง 
   3. ด้านเก็บรักษาไว้ 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงานแนวทางปฏิบัติ 
    3.1 ก าหนดให้จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬา
เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง 
สุขภาพให้แข็งแรง 
    3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน 
รับทราบ 
    3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรให้
เป็นปัจจุบัน 
    3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดี
สมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนรับทราบเพ่ือ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
    3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนก าหนด พร้อมทั้งให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการเป็นไป
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีบุคลากร หรือพนักงานราชการเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบ
น าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนพิจารณาโดยด่วน 
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   4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 
    4.2 การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะ
ยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
นิคมน ้าอูน ก าหนด 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 
 
 
 

( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
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