


ล ำดับท่ี นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แนวทำงปฏิบัติ ผลกำรด ำเนินงำน
1 นโยบายด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน
1.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมโดย
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง

วิทยาลัยฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดังน้ี
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ค าส่ัง วพบ.แพร่ ท่ี 56/2564 ลว. 8 
กันยายน 2564)
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ค าส่ัง วพบ.แพร่ ท่ี 57/2564 ลว. 8 
กันยายน 2564)
3. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเล่ือนค่าตอบแทนสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 
2565 (ค าส่ัง วพบ.แพร่ ท่ี 81/2564 ลว 18 พฤศจิกายน 
2565)

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2565

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565
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1.2 มีเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีได้ผ่านการประชา
พิจารณ์และประกาศใช้ให้บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง

คณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
2565 ได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาบุคลากรสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประชาพิจารณ์ในท่ีประชุมประจ าเดือนเม่ือเดือน พฤศจิกายน 
2564 และน ามาประกาศใช้ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564

2 นโยบายด้านอัตราก าลังและบริหาร
อัตราก าลัง

2.1 มีการบริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ
 เพ่ือรองรับภาระงานไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 31 คน และมีผู้ช่วย
สอนจ านวน 9 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาล
ก าหนด และในส่วนของบุคลากรสายสนบัสนุน มีจ านวน 26 
คน ซ่ึงสามารถรองรับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและไม่เกิด
ความเสียภายต่อทางราชการ หากมีการสูญเสียอัตราก าลังคน 
งานทรัพยากรจะด าเนินการเร่งสรรหาทดแทนภายใน 60 วัน

2.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้แทน
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็น
ท่ีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2565 มีการสรรหาพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพ่ือทดแทนการ
ลาออกของบุคลากร วิทยาลัยได้มีการด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไป เพ่ือด าเนินการสรรหาด าแหน่งดังกล่าว 
(ค าส่ัง วพบ.แพร่ ท่ี 25/2565 ลว 10 มีนาคม 2565)

2.3 การรับสมัครบุคคลท้ังข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีท้ังทางประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงได้

วิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการในช่องทาง 
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ Facebook วิทยาลัยฯ และขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดหางานจังหวัดแพร่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครดังกล่าว
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3 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 3.1 มีการส ารวจข้อมูลตามความต้องการพัฒนาของบุคลากรของแต่ละ

หน่วยงานตามสาขาวิชา และความต้องการพัฒนาตนเองในด้านความ
เช่ียวชาญ

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลตามความต้องการพัฒนา
ของบุคลากรระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (งบประมาณ 2564
 - 2568) เพ่ือด าเนินการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความเช่ียวชาญ ในการปฏิบัติงาน

3.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้
สอดคล้องต่อความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร

วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยในแต่ละปีงบประมาณมีการก าหนด
ช่ัวโมงของการพัฒนา ได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการจะต้อง
ได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง และ2) บุคลากร
สายสนับสนุนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 10 
ช่ัวโมง ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

3.3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรน าไปพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญในงานของตนเอง

วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยฯ โดยก าหนดงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 10,000.- บาท/คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5,000.- บาท/คน 
(โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Ed65_12)

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอก

สรุปผลการพัฒนา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ท่ี
บรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
1. บุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 92
2. บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 42

4 นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้า
ของบุคลากร

4.1 บุคลากรสายวิชาการ
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4.1.1 พัฒนาด้านวิชาการ มีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง และอบรมทางวิชาการท่ี
ด าเนินการโดยหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน
	

ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนา ดังน้ี
1. ได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านคุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาลัยได้ด าเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ในการ
พัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาโทจ านวน 4 ราย
2. ได้รับการเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง
- เข้ารับการอบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล จ านวน 1 ราย
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สุงอายุ) จ านวน 1 ราย

4.1.2 พัฒนาด้านบริหาร มีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการอบรบในหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับต้น อบรมผู้บริหาร
ระดับกลาง และอบรมผู้บริหารระดับสูง ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร

วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรม
ผู้บริหารระดับต้น จ านวน 2 ราย และอบรมผู้บริหาร
ระดับกลาง จ านวน 2 ราย ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
 2565

4.2 บุคลากรสายสนับสนุน
4.2.1 ผลักดันและส่งเสริมการเพ่ิมพูมทักษะทางด้านวิชาชีพ เช่น การ
จัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี การจับจีบและผูกผ้าตกแต่งสถานท่ี จัดช่อติด
เส้ือแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office ใน
ส านักงาน

วิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน สู่การ
เป็นองค์กรมืออาชีพ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2565
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4.2.2 พัฒนาความเช่ียวชาญตามงานท่ีได้ปฏิบัติ โดยมีการสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ และความเช่ียวชาญ ใน
ลักษณะงานของตนเอง

วิทยาลัยฯ ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท างานของ
บุคลากร เช่น การเข้ารับการอบรมระบบบ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการการรักษาพยาบาล ของกรมบัญชีกลาง , อบรม
เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุของสถาบันพระบรมราชชนก , อบรม
หลักสูตรการจัดดอกไม้และพวงหรีดสมัยใหม่

5 นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

5.1 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถ่ิน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ หรือประเพณีต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัดแพร่

วิทยาลัยฯ มีการจัดกลุ่มให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับจังหวัดแพร่ เช่น พิธีร าลึกวันจักรี เข้าร่วมกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เข้า
ร่วมกิจกรรมวันท่ีระลึกพระบรมสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว

5.2 จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยฯ มีโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญ
ของชาติและท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและธ ารงไว้ซ่ึงขนมธรรมเนียม
 วัฒนธรรมอันดีงาน ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ดังน้ี ประเพณีวันลอยกระทง วันไหว้ครู ประเพณีวันสงกราน 
วันพยาบาล

นโยบายด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 6.1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูบุคลากรในช่วงเดือน 
กรกฎาคมของทุกปี
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6.2 มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในทุกปีงบประมาณ เช่น
 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของบุคลากร การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การท าประกันอุบัติเหตุ จัดหาของขวัญ/ของท่ีระลึกให้บุคลากร

สวัสดิการบุคลากรของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565
 ดังน้ี
1. การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยคิดจากผลก าไรสุทธ์ิ 2% ของ
เงินส้ินเดือนเมษายน
2. บุคลากร มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีได้ใน
สถานพยาบาลของรัฐ ปีละ 1 คร้ัง ดังน้ี
1) บุคลากรจ้างเหมาบริการให้ได้รับการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน 
ตามอายุท่ีควรได้รับการตรวจ ตามท่ีจ่ายจริง 
2) ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สามารถตรวจพิเศษเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากสิทธิท่ีได้รับได้ไม่เกินปีละ 1,000 บาท
3) ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 อายุเกิน 35 ปี ข้ึนไปสามารถตรวจพิเศษเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากสิทธิท่ีได้รับได้ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกินปีละ 1,500
 บาท
3. การจ่ายค่าเบ้ียประกันประกันอุบัติเหตุกรณีได้รับอันตราย
ให้แก่บุคลากร ในลักษณะของการประกันหมู่ให้คร่ึงหน่ึง (100
 บาท) ของจ านวนเงินประกันท้ังหมด

6.3 การเย่ียมไข้ เย่ียมบุคลากรและญาติสายตรง โดยเย่ียมเม่ือเจ็บป่วย
และต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หลักการดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐาน
ท่ีว่า “บุคลากรเข้ามาท างานให้กับวิทยาลัยฯ จึงถือเสมือนว่าเป็น
ครอบครัวเดียวกันในบ้านอีกหลัง การดูแลครอบครัวของเขาจึง
เปรียบเสมือนการให้ก าลังใจท่ีดีแก่บุคลากร”

วิทยาลัยฯ มีสวัสดิการในการเย่ียมบุคลากรและญาติสายตรง 
โดยเย่ียมเม่ือเจ็บป่วยและต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยฯ
 ด าเนินการเย่ียมไข้บุคลากรจ านวนท้ังส้ิน 2 ราย



ล ำดับท่ี นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แนวทำงปฏิบัติ ผลกำรด ำเนินงำน
6.4 การร่วมบ าเพ็ญกุศลศพ  วิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลศพ
บุคลากรและญาติสายตรง

วิทยาลัยฯ จะร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลศพบุคลากรและ
ญาติสายตรง  ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565 วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลศพญาติสาย
ตรงจ านวนท้ังส้ิน 1 ราย

6.5 การจัดสวัสดิการบ้านพัก วิทยาลัยฯ มีบ้านพักข้าราชการท่ีจัดเป็น
ท่ีพักส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัย  โดยพิจารณาเหตุผล
และความจ าเป็น รวมไปถึงปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ดังน้ันผู้ท่ีจะขอท่ีพักใน
วิทยาลัย ให้ท าบันทึกข้อความเสนอคณะกรรมการบ้านพัก เพ่ือ
ด าเนินการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

วิทยาลัยฯ มีบ้านพักข้าราชการ จ านวนท้ังหมด 12 ห้อง 
สามารถพักได้ห้องละ 2 คน ปัจจุบันมีบุคลากรของวิทยาลัย
เข้าพัก จ านวน 14 คน


