
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลระนอง กลุมงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 7048        
ที ่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 19 มกราคม ๒๕65 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ดวย กลุมงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได
จัดทําประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป งานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ใหบรรลุเปาหมายประชาชนสุขภาพดี 
เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง 
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปรงใสและมีคุณธรรม 
   

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดังน้ี 
  1. หากเห็นชอบ ขอไดโปรดลงนามในประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. ขออนุญาตนํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนองและประกาศบนสถานที่ปดประกาศ
โรงพยาบาลระนอง 
    

 
   
 
 
 
 

คูฉบับ 



 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

…………………… 

  โรงพยาบาลระนอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ถือวาบุคลากรโรงพยาบาลระนองเปน

ทรัพยากรสํา คัญและมี คุณค าตอการพัฒนาระบบงาน รับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายท่ี เ ก่ียวของ                 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป งานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ใหบรรลุเปาหมายประชาชนสุขภาพดี 

เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง ดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) จึงประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

  1. ดานนโยบาย 

      โรงพยาบาลระนอง โดยมุงเนนพัฒนาใหเปนองคกรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเขมแข็ง 

อยางย่ังยืนภายในป 2565 เปนองคกรแหงการเรียนรู เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

และสรางเสริมใหบุคลากรมีความสามัคคี ใสใจเรียนรู มีการพัฒนาตนเองใหทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน

การรับฟงความคิดเห็นตางอยางเคารพ และใหเกียรติดวยตระหนักวาบุคลากรทุกคนเปนหนึ่งปจจัยสําคัญ และมี

คุณคาขององคกร  

      แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

       1.1 ปฏิบัติกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนพ.ศ 2551 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของขาราชการ พ.ศ 2540 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ 2546 และระเบียบท่ีเก่ียวของ  

      1.2 ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงานของตนตามระบบ

และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและเปนไปตามระเบียบบริหารบุคคลที่เก่ียวของ  

  2 ดานสรรหา 

     โรงพยาบาลระนอง ดําเนินการวางแผนกําลังคนแสวงหาคนตามคนในลักษณะท่ีกําหนดและ 

สรรหาคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล รองรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแผน ยุทธศาสตร 

     แนวปฏิบัติดังนี้  

     2.1 จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจ

ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลระนอง  

     2.2 จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากร ใหทันตอการเปล่ียนแปลงหรือ

สูญเสียกําลังคน  



     2.3 ดําเนินการสรรหาเลือกสรรเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคลากรทุกประเภท ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอบังคับที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองและ

สนับสนุนกลยุทธ เปาประสงค และแผนพัฒนาระบบบริการขององคกรโดยมีความชัดเจนโปรงใส ยุติธรรม  

  3. ดานการพัฒนา 

      การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาในการทํางาน อยางมืออาชีพและ

พัฒนาความรูความสามารถใหมีประสิทธิภาพในหนาที่ท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

หนวยงานรองรบันโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

     จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความ

ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหนวยงานทํางานอยางมีอาชีพและพัฒนาความรูความสามารถใหมี

ประสิทธิภาพในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  

  4. ดานการรักษาไว 

     ดําเนินการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สงเสริมพัฒนาใหความรู มีแผนสืบ

ทอดตําแหนงทางการบริหาร มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมี

ประสิทธิภาพ และยกยองชมเชยบุคคลเพ่ือใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

     แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

     4.1 จัดทํา/ดําเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ

สื่อสารใหหนวยงานในสังกัดรู 

     4.2 สงเสริมใหความรู เพ่ิมทักษะใหมใหกับบุคลากร  

     4.3 ปรับปรงุฐานขอมลูบุคลากรใหเปนปจจุบัน  

     4.47 กิจกรรมยกยองเชนใบประกาศนียบัตรแกผูมีผลปฏิบัติงานดี  

     4.5 บุคลากรมีโอกาสเทาเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง  

     4.6 ควบคุมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ในสังกัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบบริหารบุคคล พรอมทั้งใหการเลื่อนเงินเดือน

ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราวรายเดือน เปนไป

ตามชวงเวลาที่กําหนด  

  5. ดานการใชประโยชน 

     โรงพยาบาลระนอง โดยหนวยงานตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ 

และแจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุมกํากับ ดูแลให

ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

     แนวปฏิบัต ิดังนี้  

     5.1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบรวมท้ังควบคุมกํากับ 

ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย 



     5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน

ระดับสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีประกาศเวียนใหทราบทั่วกัน ผานชองทางที่

หลากหลาย เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครอยางเทาเทียม 

         5.3 การพิจารณาแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ท่ีจะยึดถือความรู

ความสามารถและประโยชนสูงสุดที่โรงพยาบาลระนองและสวนงานในสังกัดจะไดรับเปนเกณฑการคัดเลือก   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565     



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 19  มกราคม  2565 
หัวขอ: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลระนอง 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตาํแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 สุมา แดงต๋ัน 

               นางสาวสุมา แดงต๋ัน 

               นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ 

    19              มกราคม ...           2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    19              มกราคม           2565 

                    เยาวลี เขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    19              มกราคม              2565 


