
 
คำนำ 

 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้จัดทำแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานใน

ภารกิจหลัก  โดยมีแนวทางการปฏิบัติตนตาม หลักจรรยาบรรณข้าราชการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System)  

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ เพื่อรองรับภารกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงซึ่งกระบวนการท่ีสำคัญใน
การขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องอาศัยการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลบางแก้วอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านองค์ความรู้ รูปแบบ และวิธีการ 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จึงเป็นท่ีมาของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  

  
 
 
              คณะผู้จัดทำ 

       โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
                     มกราคม  ๒๕๖๕ 
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ประกาศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
เร่ือง  นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

ประจำปี พ.ศ.256๕ 
…………………………………………………………………….. 

  1. พัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากร และกำหนดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของโรงพยาบาล ครอบคลุมด้านการวางแผนอัตรากำลัง  
การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงานและโรงพยาบาล มีการประเมินความต้องการและการกำหนดเนื้อหาในการพัฒนา  
มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประจำการ การเพิ่มพูนความรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ 

 3. พัฒนาระบบการประเมินภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 4. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยจัดให้มีการศึกษาความต้องการ และประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 
รวมทั้งมีการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   7  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
    
                            (นางสาววสี  หวานแก้ว) 
              นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง  
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
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การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับพันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร  

และทรัพยากรของโรงพยาบาลนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่อง  
วิธีการกำหนดกำลังคนท่ีต้องการ  การได้มาซึ่งกำลังคนท่ีต้องการ  แนวทางการทดแทนกำลังคนท่ีขาดแคลน  
และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนท่ีมีอยู่  

KPI วัดด้วย 
- การสรรหาทำรงรักษาให้บุคลากรให้มีความเพียงพอร้อยละ.... 
- บุคลากรได้รับการพัฒนา ๑๐ วัน/ คน / ปี  HRD 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาตามจุดเน้น นโยบาย  ๑๐๐ % 
- จำนวนพฤติกรรมบริการร้องเรียน 
- การได้รับการช่ืนชม 
- การมีส่วนร่วม 
- อัตราความพึงพอใจ 
- ความผูกพันบุคลากร 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ  

ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นโอกาสพัฒนาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล  
มี 2 ประเด็น คือ  

1. มาตรฐาน ความผูกพัน และความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรส่งเสริมการ     
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อนำปัจจัยเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตอบสนองและสร้างความผูกพันในบุคลากร  แผนการพัฒนาของโรงพยาบาล นำผลการสำรวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรมาวิเคราะห์ปัจจัยและนำมาปรับปรุง 
 สรุป (ประเด็น) 

- วิเคราะห์ปัจจัย   
- กลุ่มเป้าหมาย   
- วิเคราะห์ข้อมูล   
- ทำแผน 

2. มาตรฐาน ระบบพัฒนาและเรียนรู้สำหรับบุคลากรและผู้นำ  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรส่งเสริมให้กำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ของบุคลากรให้ครอบคลุมเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาลบาลปัญหา
ท่ีพบจากการทำงานรวมท้ังการทำงานประจำให้ดีเพื่อนำมาสู่การกำหนดรูปแบบพัฒนา  แผนการพัฒนาของ
โรงพยาบาลจัดทำแผนการเรียนรู้บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โรงพยาบาลได้แก่ การจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน ในองค์กร และการส่งพัฒนาภายนอก 

ผลการดำเนินการ      ปี 2565 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  = 100% 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 

 สร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรของศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านวิชาชีพจริยธรรม  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มุ่งสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในหมู่บุคลากร  มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

- วางระบบบริหารบุคลากร และกำหนดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  
พันธกิจและภารกิจหลักของโรงพยาบาลบางแก้ว 

    - วางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่ อ ง  (สนับสนุน ส่งเสริม การสร้าง 
สัมพันธภาพท่ีดีให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลบางแก้วทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

    - สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า และมีการคุ้มครองให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องท้ังด้านวิชาชีพและจริยธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
  บุคลากรของโรงพยาบาลบางแก้ว เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบุคลากรต้องได้การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีความต้องการพัฒนาตนเองมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจหลัก
ของโรงพยาบาลบางแก้ว  และได้รับการตอบสนองความต้องการตามความเหมาะสมเป็นธรรม 

แผนยุทธศาสตร์ 

- วางระบบบริหารบุคลากร และกำหนดโครงสร้างของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ภารกิจหลักของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรโดยการใช้เทคโนยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม สามารถนำข้อมูลด้าน
บุคลากรมาใช้ประโยชน์ได้ 

- สำรวจความต้องการของบุคลากร  และจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของโรงพยาบาลและให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสมอภาคยุติธรรม 

- พัฒนาระบบการประเมินภาระงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ เพื่อการตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- พัฒนา ปรับปรุงระบบความก้าวหน้าของแต่ละสายวิชาชีพ 
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วิธีการกำหนดกำลังคนที่ต้องการ  
                มีการวางแผนอัตรากำลัง 4 ปี  (พ.ศ.2562-2565) ท้ังประเภทข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างช่ัวคราว  มีการทำ SWOT เพื่อวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง
รัฐบาล โรงพยาบาลบางแก้วเพื่อการบรรลุ พันธกิจ เป้าหมาย  และดำเนินการตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบาง
แก้วมีการเปรียบเทียบกำลังคนท่ีมีอยู่ ในปั จจุบัน กำลังคนท่ีต้องการเพิ่มหรือลด   มีการวิ เคราะห์งาน 
กระบวนงาน อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการติดตามความเคล่ือนไหวกำลังคนท่ีมีอยู่  เปรียบเทียบกับการสูญเสีย 
จากการลาออก โอนย้าย การปรับตำแหน่งสูงขึ้น การเกษียณอายุราชการ  สรุปขั้นตอนกำหนดกำลังคนท่ี
ต้องการได้ดังนี้ 
                 กำหนดอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีของแต่ละหน่วยงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เครื่องมือท่ีใช้คือการประเมินภาระงานให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน    

 
การได้มาซ่ึงกำลังคนที่ต้องการ                   
   สรรหา คัดเลือก และบรรจุ รบัโอนย้าย  
 
แนวทางการทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน 
                   สรรหาและบรรจุทดแทนตำแหน่งท่ีว่างท้ังภายในและภายนอก ให้ได้ผู้ท่ีมีสมรรถนะตามท่ี
โรงพยาบาลบางแก้วต้องการ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ท้ังประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานราชการ  
 
ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ 

1) การขาดแคลนกำลังคนบางตำแหน่งท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของโรงพยาบาล  ได้แก่ ตำแหน่ง 
เวชสถิติ และ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
 
วิธีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีการพัฒนาตนเอง 

• สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานเด่น ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ จากความคิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่    
• สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรฝึกอบรม  
• สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และสรรถนะ สามารถให้บริการ 
     ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
1.ความผูกพันบุคลากร 

- การวิเคราะห์ปัจจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน /ความพึงพอใจของบุคลากร โดยใช้ 

แบบสอบถามความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากร ผลการประเมินภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.50  
- วัฒนธรรมองค์การ 
• ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
• ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค 
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• ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมและเคารพเสียงส่วนใหญ่ 
• ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุม/ทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
• ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 
• ร่วมมือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
• เมื่อมาปฏิบัติงานพบหน้ากันจะยิ้มไหว้ทักทายสวัสดีกัน 
• ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทาน

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย   เป็นต้น 
- การพัฒนาบุคลากร และผู้นำ 
• กลุ่มบริหาร เน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ / บทบาททีมนำ การพัฒนา / เรียนรู้ เช่น อบรม ผบต 

และ ผบก. 
• กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เน้นการพัฒนาตามประเด็นปัญหา ความเส่ียง ตามจุดเน้น 

ของหน่วยงาน ตามนโยบาย และ พัฒนา/เรียนรู้ท่ีจัดให้ 
• กลุ่มปฏิบัติการสายสนับสนุน (การอบรม/ การประชุม) 
• ด้านชุมชน (อบรม DHS  DHB (พชอ.)) 

- ระบบประเมินและพัฒนาผลงานบุคลากร 
• ติดตามตามตัวชี้วัดท้ังระดับโรงพยาบาล ระดับทีมคร่อมสายงาน  
• ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่ตามท่ีก.พ. กำหนด 

- การเพิ่มคุณค่าบุคลากร  
• ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนน้อยลง 
• ได้รับบริการตามมาตรฐาน 
• มีสัมพันธภาพท่ีดี ผลสำเร็จของงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ 

2. สภาพแวดล้อมบุคลากร 
 -   ขีดความสามารถและความเพียงพอ 
  * มีการประเมินขีดความสามารถและระดับกำลังคนท่ีต้องการครอบคลุมสาขาวิชาชีพ 
 -  การบริหารและจัดระบบบุคลากรเพื่อให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ 
  * บุคลากรใหม่ทุกน ได้รับการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพตามความเส่ียง 

*  มีการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว โดยกำหนดคุณสมบัติ มีการสอบคัดเลือก ทดลองปฏิบัติงาน 
-  การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความต้องการและการตอบสนอง 
 *  การขาดอัตรากำลังของแพทย์ซึ่งไม่เพียงพอ มีการวางแผนเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 
 -  บรรยากาศในการทำงน 
  *  ด้านสถานท่ี  และด้านความปลอดภัย 
  *  ด้านความเส่ียง  แสง สี เสียง 
3. สุขภาพบุคลากร 
  *  ตรวจสุขภาพประจำปี 
  *  ประเมินความเส่ียงแรกเข้าทำงาน 
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  *  ได้รับวัคซีนป้องกันภูมิคุ้มกันโรค 
   - ไข้หวัดใหญ่ 
   - ตับอักเสบบี 
  *  ดูแลด้านการเจ็บป่วย 
 
 

 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


