
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

...................................................... 
  ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรที่เป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที่จะท าให้ก าลังคนด้าน
สุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ในการท างาน มีมีเป้าหมายเชิงระบบสุขภาพต้องมีความ
เพียงพอ (Acceptability) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนก าลังคน อย่างมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ (HRH Strategy and Organization) การผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างพอเพียงและมี
คุณภาพ (HRH Development) การบริการก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ (HRH 
Management) การสร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน (HRH Network) โดยมีค่านิยมของ
องค์กร (MOPH) เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนทั้งหมด 
 

  เพ่ือเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เนืองจากในทางการบริหารถือว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนถือว่ามี
ความส าคัญต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น  ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการ
แผ่นดินจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานซึ่งหลักการจะได้เป็นคนดีคนเก่งมาอยู่ในระบบราชการได้
นั้นยึดหลักการส าคัญประกอบด้วย หลักคุณธรรม (Merit – Based) หลักสมรรถนะ (Competency - based) หลัก
ผลงาน (Performance – based) หลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ(HR Decentralization) และหลัก
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลใช้ดุลย
พินิจส่วนตัวให้น้อยที่สุด และมีการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ 
และน าไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนก าลังคน อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (HRH 
Strategy and Organization) 
  มาตรการที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการก าลังคนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพ 
(Human resource for hearth Governance)  
   1.1  สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง ของบุคลากรทุก
ประเภท ทุกสาขาวิชาชีพ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 
   1.2  ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
    1.3  พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผล และประสิทธิภาพของบุคลากร
ทุกประเภท 
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  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังคนอย่างสอดคล้องกับภารกิจ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน (Human resource for hearth planning) 
   2.1  สร้างกระบวนการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร (Establish 
robust HRP process on region – health) 
   2.2  ศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ Evidence base ในการวางแผนก าลังคนในทุกระดับของ
บุคลากร 
   2.3  ติดตาม ประเมินความสอดคล้องของแผนก าลังคนกับทิศทางการพัฒนางานด้านสุขภาพ
ในพ้ืนที่และนโยบาย 
  มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ (Human resource for hearth 
Information System) 
   3.1 จัดท า พัฒนาระบบข้อมูลด้านก าลังคนสุขภาพระดับองค์กรการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   3.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.3 มีระบบการรายงานข้อมูลภาพรวมก าลังคนด้านสุขภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร และผู้ใช้การในทุกระดับ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างพอเพียงและมีคุณภาพ (HRH Development)  
  มาตรการที่ 1 พัฒนาก าลังคนคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลง (Workforce 
capability)  
   1.1  พัฒนาขีดความสามารถของผู้น าทุกระดับ (Leadership Development) ทางการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง 
   1.2  พัฒนาขีดสมรรถนะของก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ทิศทางพัฒนาในระดับพื้นที่
ประเทศ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Workforce Renewal)  
   1.3  ส่งเสริมการท าแผนพัฒนารายบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเฉพาะบุคคล
โดยเน้นการพัฒนาผลงาน สมรรถนะศักยภาพ และคุณธรรมจริยธรรม 
   1.4  บูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
   1.5  พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร และระดับเครือข่าย 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional HRH) 
   2.1  พัฒนากระบวนการค้นหาและพัฒนาคนที่มีความสารถในองค์กร 
   2.2  บูรณาการพัฒนาและบริหารก าลังคนคุณภาพจากทุนต่างๆ ที่เหมาะสม 
   2.3  พัฒนาระบบวิธีการสรรหา รักษา จูงใจก าลังคนคุณภาพสร้างความชัดเจนใน
ความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ (Career path) 
  มาตรการที่ 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดการ ความรู้และนวัตกรรม (Culture Change & 
Innovation) 
   3.1  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (Core value) 
   3.2  พัฒนาระบบ กลไก ที่จะส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง Innovative People 
   3.3  พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ (HRH 
Management) 
  มาตรการที่ 1 ปรับปรุงระบบการสรรหา และการคัดเลือกแต่งตั้งให้โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ (recruitment Process) 
   1.1  ปรับปรุงประบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเชิงรุกในสายงานที่จ าเป็น ขาดแขลน 
   1.2  วางแผนสร้างความต่อเนื่องในการธ ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญเชิงรุกกลยุทธ์ 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน ระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจใจการ
ท างาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างเป็นธรรม (Retention Strategy & Happy Work Life) 
   2.1  วางกลไกเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข เพ่ือให้บุคลากรมีความทุ่มเทและความผูกพันต่อองค์กร 
   2.2  ทบทวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของก าลังคน 
  มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) 
   3.1  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ
ขององค์กร 
   3.2  พัฒนาระบบแรงจูงใจตามผลงานทั้งระดับหน่วยงาน และบุคคล และเปิดโอกาสให้มีการ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
   3.3  ปรับปรุงระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน (HRH Network) 
  มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ (Collaboration on 
HRH network) 
   1.1  พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
   1.2  ส่งเสริมให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน สร้างระบบส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เชื่องโยง
เครือข่ายด้วยกัน 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 

     (นายสุทนต์   ทั่งศิริ)  
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

 
 


