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สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 201 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/78   วันท่ี        8  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป 

งบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 6 กำหนดใหหนวยงานมีการเผยแพรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ท่ีกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ลดการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนไปตาม
กฎหมายกำหนด ผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน หรืออาจสื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน  นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 6 จึงขอความเห็นชอบในการลงนาม
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 
2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และหากลงนามแลว ขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซต
ของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ีแนบทายตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
                     เห็นชอบ / อนุญาต 
 
 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2565 

........................................... 

 บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรที่เปนปจจัยสำคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ขององคกร จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน สำหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจที่ดี เกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงมีนโยบายและกลยุทธ 
ดานตางๆ ดังนี้  

1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
 เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสรมิใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และ
การบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ัง มีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทน และมีการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 
 กลยุทธ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 ๒.จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดาน 
การสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา บุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 
 ๓.มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ  
 ๔.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 ๕ จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร  

๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
 เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร 
ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
 กลยุทธ 
 ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 
 ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 
ตำแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
 ๓. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน 
ทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริม... 
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 4. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 ๕. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 

3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เปาประสงค สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบคุลากร  
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๓. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  

๔. นโยบายดานสวัสดิการ 
 เปาประสงค เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให 
ผูปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ 
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ 
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมาย 
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
 กลยุทธ  
 ๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  
 3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร  
 ๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 ๕. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

๕. นโยบายดานการบริหาร 
 ๑. กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
 ๒. มีการกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และ 
ทิศทางท่ีวางไว 
 ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว 
 ๔. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงม่ัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมี 
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๕. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง โดยใหมีโครงสรางสวนราชการภายใน
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย  

๖. นโยบาย... 
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๖. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
 1. บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจ  
 ๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน  
 ๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน  
 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกำลังคน 

๗. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
 ๑. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการ 
ความรู 
 ๒. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอด 
 ๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ 
ขององคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดทำ “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการท่ีจะ 
ชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกรมีท้ังหมด ๗ ข้ันตอน คือ 
 ๑) การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไร 
และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเราจำเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูท่ีใคร 
 ๒) การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษา 
ความรูเกากำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
 3) การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บ 
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
 ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา 
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 ๕) การเขาถึงความรูเปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน 
 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทำไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ 
จัดทำเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบทีมขามสาย 
งานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที 
แลกเปลี่ยนความรูเปนตน 
 ๗) การเรียนรูควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานเชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค 
ความรูการนำความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
 เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกรไดมุงเนนถึง 
ปจจัยแวดลอมภายในองคกรท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย 5 องคประกอบดังนี้ 
 ๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 
ผูบริหาร ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ 
ประเมินผล, กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
 ๒) การสื่อสาร - เชนกิจกรรมท่ีทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทำ, ประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับ ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

๓) กระบวน... 
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 ๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, 
สถานท่ีตั้งฯลฯ), ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
 ๔) การเรียนรู - เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 ๕) การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนำผลของ 
การวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น, มีการนำผลการวัตมาใชในการสื่อสารกับบุคลากร
ใน ทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน
ไดแกวัด ระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ (Output) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out come) 
 ๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจ 
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทำในแตละชวงเวลา 

 การจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบวาหัวใจของ KM อยูท่ีไหนได 
โดยอาจกลาวเปนลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ไดโดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team) 
 ๑. Knowledge is Power : ความรูคือพลัง 
 ๒ . Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 
but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) : ความสำเร็จของการถายทอด
ความรู ไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสารแตอยูท่ีการมีปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 
 ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action : จุดหมายปลายทาง
สำคัญ ของความรูมิไขท่ีตัวความรูแตอยูท่ีการนำไปปฏิบัติ 
 4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive : 
นิยามใหมของผูจัดการคือผูซ่ึงทำใหความรูผลิตดอกออกผล  

๘. นโยบายดานภาระงาน 
 ๑. มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน  
 ๒. มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 ๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงาน 
จะตองมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดำเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง 
ภาระงานประจำทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำคำสั่งการแบงงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกลุมงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่ทุกรอบการประเมิน 
หรือเม่ือมีภาระงาน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

๙. นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
 ๑. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
 ๒. ใหทุกงานจัดทำฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง
ในการเชื่องโยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
 ๓. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ โดยใหปฏิบัติตามแผน 
แมบทสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย งานการเจาหนาที่ตองมีการประชาสัมพันธผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางตอเนื่อง 

๑๐. นโยบาย... 
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๑๐. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
 ๑. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอำนวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไข 
ปญหา อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจำ 
 ๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
รวมกัน 
 ๓. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  
 ๔. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทำงาน เพื่อใหบุคลากร
พัฒนา ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพ
สูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

๑๑. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๒. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนำผล
มาเปนแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

๑๒. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
 ๑. มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 
 ๒. มีการจัดทำสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ประจำเดือน เวียนใหบุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดทราบทุกเดือน 
 ๓. มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดำเนินงานเปนระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช 
 ๔. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหงาน 
การเงินและบัญชี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกงานและประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบเปนประจำทุกเดือน  

๑๓. นโยบายตนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 
 ๒. จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการที ่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีนำไปสูการสรางสรรค รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

๑๔. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย นอมนำ แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเนื่องในวโรกาส 
ทรงครองราชย ๖๐ ป เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากร
สาธารณสุข อันประกอบดวย 

 ปรัชญา... 
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 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง มีความสมดุลพอท่ีรูจักพอประมาณ การมีเหตุผล 
มี ระบบรามิคุมกัน รูเทาทันโลก มีคุณธรรมแตะจริยธรรม 
 • คุณธรรม ๔ ประการ : รักษาจิตใจและคุณธรรมใหเหนียวแนน  
 ประการแรก คือ การท่ีทุกคนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน 
 ประการท่ีสอง คือ การท่ีแตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน 
ใหงานท่ีทำสำเร็จผลท้ังแกตนแกผูอ่ืนและประเทศชาติ 
 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ 
แบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 
 ประการท่ีสี่ คือ การท่ีตางคนตางพยายามทำ นำความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง เท่ียงตรง 
อยูในเหตุในผล 
 หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติท่ีลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีท่ีเจริญนี้ ยังมีพรอมมูล 
ในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหประชาชนชาวไทย 
ทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไป อยาใหขาดสาย 
เพ่ือใหประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขท้ังในปจจุบันและภายหนา 
 คานิยมของบุคลากรสาธารณสุข (MOPH) 
 M (Mastery) เปนนายตนเอง หมายถึง สามารถบังคับตนเองไดลดโลภ โกรธ หลง ทำเพื่อ ผูอ่ืน 
นี่คือภาวะผูนำ 
 O (Originality) เรงสรางสิ่งใหม หมายถึง รูจักสรางสรรคสิ่งใหม คิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
 P (People centered approach) ใสใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
จะดำเนินการสิ่งใดขอใหนึกถึงประชาชนกอนใหถามตัวเองเสมอวาทำแลวประชาชนไดประโยชนอะไร 
 H (Humility) ถอมตน ออนนอม หมายถึง มีความถอมตน ออนนอม ซ่ึงจะทำ ใหเราเขาไดกับ 
ทุกท่ี ทุกคนเสมือนเปนน้ำ ท่ีแทรกซึมไดทุกท่ี 

        ประกาศ ณ วันท่ี  8  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
                                                                                                        

                                                     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :         8  มีนาคม  256๕ 
หัวขอ  :   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ประจำป
งบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำป
งบประมาณ 2565 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕               วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร. ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 201 

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/79   วันท่ี     8  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ  

2565 และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 6 กำหนดใหหนวยงานมีการเผยแพรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ท่ีกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ลดการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนไปตาม
กฎหมายกำหนด ผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน หรืออาจสื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน  นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 6 จึงขอความเห็นชอบในการลงนาม
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ และหากลงนามแลว ขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของ
หนวยงานตามแบบฟอรมท่ีแนบทายตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
                     เห็นชอบ / อนุญาต 
 
 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



ลําดับ เรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรียนรูเพื่อใชงาน ทุกคน พยาบาล สหวิชาชีพ หน.ฝาย / งาน สนับสนุน

1          -KM CoPs NCD

1. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนและรักษาดูแลผูปวย DM HT 1

2. โรคเรื้อรัง DM/HT/COPD/ Asthma

3. แนวทางการตรวจทางหองปฏิบัติการ แพทย 1 พ.ค 65

4. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย Palliative care 1 พ.ค 65

5. การทํากายภาพบําบัดในผูปวย CVA งานกายภาพ 1 มิ..ย 65

6. เวชศาสตรครอบครัว พญ จุฬานี 1 พ.ค 65

2          -KM CoPs  clinical  risk

1. การซักประวัติ & ตรวจรางกายสําหรับพยาบาล แพทย,ทีมNP 1 พ.ค 65

2. การประเมินผูปวยในระยะวิกฤต Pre arrest sign ทีม แพทย,ER 1 มิ..ย 65

2.1 Multiple Trauma

2.2 Shock

2.3 Sepsis

2.4 MI.

3. การทําหัตการสําคัญสําหรับพยาบาล ทีม ER 1 ก.ค 65

3          -KM CoPs IC &CD

1. โรคติดตอและระบาดวิทยา /การซอมแผนไขหวัดใหญ ทีมระบาด 1 1 พ.ค.65/มิ.ย.65

2. วิชาการดาน IC ใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ พิพัฒน 1 พ.ค 62

4          -KM CoPs ENV

1. อบรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 1

2. อบรมใหความรูในเรื่องโรคจากการทํางาน ทิพวรรณ 1

3. สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานและการยศาสตร 1

4. อบรมฟนฟูดานวิชาการดานความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ดานอัคคีภัย อุปถัมภ  สมศักดิ์ 1

5. การจัดการ 5 ส ในโรงพยาบาล กก 5ส 1 ก.ค 65

5          -KM CoPs  บริหารงานทั่วไป

แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจําปงบประมาณ 2565
เปาหมาย(จนท รพและเครือขายฯ)

แพทย มิ.ย 65

เม.ย - พ.ค 65



ลําดับ เรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรียนรูเพื่อใชงาน ทุกคน พยาบาล สหวิชาชีพ หน.ฝาย / งาน สนับสนุน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจําปงบประมาณ 2565
เปาหมาย(จนท รพและเครือขายฯ)

1.จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พัฒนาระบบบัญชีเกณฑคงคาง การเงิน 1 ส.ค 65

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมและตรวจสอบภายใน การเงิน 1 ก.พ 65

3. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ เรื่องระเบียบที่เกี่ยวของการพัฒนาการเบิกจายโครงการ การเงิน 1 พ.ย 64
6          -KM CoPs จิตเวช

1. อบรมการดูแลผูปวยสุรา/จิตเวช/วิกฤตสุขภาพจิต กฤษณา 1 มิ.ย 65

2. จัดอบรม ฟนฟูความรูจนท.ดานการใหการปรึกษา เกศิณี 1 มิ.ย 65

3. อบรม การเสริมพลังกลุม และความสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดีการทํางานเปนทีม กระบวนกร 1 พ.ค 65

7          -KM CoPs Emergency

1. จัดการอบรมการใชอุปกรณ EMS., วิทยุสื่อสารใหกับจนท. ที่เกี่ยวของ ทีมER 1 ธ.ค 64

2. จัดการอบรมการชวยฟนคืนชีพ ใหกับเจาหนาที่รพ., สอ.ตาง ๆ แพทย,ทีม ER 1 ธ.ค 64

3. การซอมแผนอุบัติเหตุหมู รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทีมER 1 เม.ย 65

8          -KM CoPs  IT

1. สงเจาหนาที่เขารับการอบรมการใช โปรแกรม Hos-xp ทีม IT 1 1 1 ธ.ค 64

2. อบรมความรูเจาหนาที่เรื่องการลงขอมูลในโปรแกรม HosXP,HosXP PCU ทีม IT 1 1 1 ธ.ค 64

4.จัดอบรมการใหรหัสโรคICD9,10/หัตถการแก พยาบาล ทีม IT 1 เม.ย 65

9          -KM CoPs  คุณภาพ

1. การเขียนแผนงานโครงการ ศศิธร 1 ก.ค 65

2. เรื่องเลาเราพลัง กานตธีรา 1 ก.ค 65

5. .อบรมพัฒนาบุคลากรดานลูกคาสัมพันธ ESB ทีม CRM 1 ก.ค 65

4. ระบบคุณภาพ HA / RM / การเขียน Service Profile / Lean นฤมล 1 พ.ค 65

10 เรียนรูเพื่อการเรียนรู รวมกับเครือขายบริการสุขภาพ

1. เวที CQI. & นวตกรรม เครือขายสุขภาพ PCU นครไทย ก.ค 65

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการ ANC คุณภาพใน รพสต.และรพ.ชุมชน กรรมการMCH พ.ค.-65

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการ NCDใน รพสต.หลัก กรรมการNCD ก.ค 65



ลําดับ เรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรียนรูเพื่อใชงาน ทุกคน พยาบาล สหวิชาชีพ หน.ฝาย / งาน สนับสนุน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจําปงบประมาณ 2565
เปาหมาย(จนท รพและเครือขายฯ)

11 แผนสง จนท.อบรมภายนอก

1. สงเจาหนาที่เขารับการฟนฟูวิชาการ IC. และถายทอดใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน คณะกรรมการ IC 1 ธ.ค 64

2. สงเจาหนาที่เขารับการอบรมวิชาการการพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวย ตาม 

Service Plan

สหวิชาชีพ 1 1 1 พ.ย 64-ก.ย 65

3. การเตรียมรับ Re - accreditation HA. 1 เม.ย-ก.ค 65

4. สง ICN/ICWN เขารับการอบรมภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง ICN./ ICWN 1 มี.ค 65

5 อบรมเชิงปฏิบัติการภายนอกทางวิชาชีพกายภาพบําบัด กายภาพ 1 พ.ย 64-ก.ย 65

6. สงเจาหนาที่เขารับการอบรมเพื่อเปนครู ก.หลักสูตรอาสากูชีพ ER. 1 เม.ย 65

7. การอบรม ทักษะการเจรจา / ตอรองและไกลเกลี่ย ทีมไกลเกลี่ย 1 เม.ย 65

8. HA.National Forum ทีมนํา 1 มี.ค 65

9. มาตรฐาน JCI. ทีมนํา 1 พ.ย 64-ก.ย 65

10. SHA. กระบวนกร 1 พ.ย 64-ก.ย 65

11. การเขียนงานวิจัย /R2R เจาหนาที่รพ. 1 พ.ย 64-ก.ย 65

12. การสอบเทียบครุภัณฑการแพทย EQM. 1 1 พ.ค 65

13. การดูแลผูปวยวิกฤต ICU. 1 พ.ย 64-ก.ย 65

14. SK.ในการดูแลผูปวย NCD 1 เม.ย 65

15. การบริหารความเสี่ยง ทีมนํา 1 ก.ค 65

16. การใหรหัสโรค งานประกัน 1 1 พ.ค 65

17. การดูแลผูปวยตามหลักเวชศาสตรครอบครัว แพทย 1 ธ.ค 64

18. การอบรมฟนฟูวิสัญญีพยาบาล วิสัญญีพยาบาล 1 ต.ค 64-ก.ย 65

19. การดูแลผูปวย Palliative care ทีมสหวิชาชีพ 1 1 1 ต.ค 64-ก.ย 65

รวมเรื่องที่ไดเรียนรู จํานวนเรื่อง 14 16 20 8 3



ลําดับ เรื่อง ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรียนรูเพื่อใชงาน ทุกคน พยาบาล สหวิชาชีพ หน.ฝาย / งาน สนับสนุน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจําปงบประมาณ 2565
เปาหมาย(จนท รพและเครือขายฯ)

ลงชื่อ ........................................................ ผูเสนอแผน
( นายอวบ  มีแดนไผ )

ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ลงชื่อ .................................................................. ผูอนุมัติแผน
( นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ )

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       8  มีนาคม  256๕ 
หัวขอ  :    แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ  
2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              แผนการบริหารทรพัยากรบุคคลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปงบประมาณ  
2565 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ           ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕              วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                          วันท่ี  8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 


	01บันทึกลงนามนโยบายทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่
	บันทึกข้อความ

	02ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
	03.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
	04บันทึกลงนามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่
	บันทึกข้อความ

	05แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร รพร  65
	แผนพัฒนาบุคลากร

	06.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

