
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ที่  สน 0033.301 /5                                   วันที่   1 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและเผยแพรประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน           

   ตนเรื่อง 
ดวย โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน ไดดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตรของ

กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ลําดับที่ 26  โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความ
เปนมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2566 โดยไดดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
น้ัน 

ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 
  เพ่ือใหเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3. บุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ลําดับที่ 26  
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ 2566 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังน้ี 
  1. ลงนามในประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
  2. อนุญาตใหนําเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมงุคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

-  อนุมัต ิ        
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรนุ ) 

              นายแพทยชํานาญการพิเศษ รกัษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
   โดยท่ีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานใหกาวหนา และบุคลากรของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนใหเปนผูมีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน พ.ศ.2562 – 2566 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนางานไดอยางบรรลุเปาหมาย
และมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   เพ่ือใหโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีแนวนโยบาย
ภาครัฐ โปรงใส เปนธรรม รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ประกอบดวย 
    1) หลักคุณธรรม (Merit - Based) 
    2) หลักสมรรถนะ (Competency - Based) 
    3) หลักผลงาน (Performance - Based) 
    4) หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) 
    5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) 
   1. หลักคุณธรรม (Merit - Based) : หลักคุณธรรมหรือระบบคุณธรรมใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหลักคุณธรรมประกอบดวย 4 หลักใหญคือ 
    (1) หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมคํานึงถึงผิวพรรณ เชื้อชาติ 
เพศ ฯลฯ 
    (2) หลักความสามารถการบริหารคนหมูมากตองมีวิธีวัดความสามารถ ซ่ึงปจจุบัน
เปลี่ยนมาเปนหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ 
    (3) หลักความเปนกลาง หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงฝายใด ขาราชการ
เปนกลไกรัฐ ตองทํางานตามนโยบายของรัฐบาล แตบางครั้งถูกมองวารับใชหรือเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบกับความม่ันคงในอาชีพราชการ 
    (4) หลักความม่ันคง หมายถึง การรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มี
คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based) : หมายถึง ใชคนใหตรงกับความรู
ความสามารถ (Put the Right Man on the Right Job) โดยการศึกษา และกําหนดความรูความสามารถท่ี
ตองการสําหรับตําแหนงตางๆ แลวนําไปสรรหาพัฒนาใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนง 
   3. หลักผลงาน (Performance - Based) : คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก 
หมายความวาจะใหคุณใหโทษใครใหดูท่ีผลงาน ตรงนี้มาจากภาคธุรกิจ ถามวาราชการยึดผลงานอยางเดียวได
ไหม คําตอบคือคง 



ไมได จะตองมีปจจัยอ่ืนๆ หรือแมแตทางธุรกิจเหมือนกันตองมองท้ัง Input ท่ีใสเขาไปในการทํางาน Output 
ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังทัศนคติ (Attitude) และวิธีการท างานของเขา ตองโปรงใส แตอยางไรก็ตาม ก็ใหเนนผลงาน 
ใหยึดผลงานเปนหลัก 
   4. หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) : คือใหรวมกัน
รับผิดชอบเวลาถามวาใครเปน HR Manager ใครเปน Personnel Manager ถาเปนยุคกอนค าตอบคือ 
หัวหนาการเจาหนาท่ีแตคําตอบยุคนี้คือผูบริหารนั้นเอง หรือ Line Manager นั้นเอง ท่ีเปน HR Manager ใน
ตัวเอง ตองรูหลักตองบริหารได 
   5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) : คือ ในการทํางานมี Work Life 
กับ Home Life ทําอยางไรใหสมดุลกัน (Balance 
   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือนตุลาคม 2565 
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

              นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรบัโรงพยาบาลนคิมน้าํอูน สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้าํอูน 

 
ช่ือหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2 ตุลาคม 2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน................................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ.......) 
ตําแหนง .นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...2....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......             

 

 
 




	                      บันทึกข้อความ



