
 

  

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสบเมย 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
.................................................. 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  รองรับภารกิจตามแผนบริหารประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา 

1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(พกส.) และลูกจ้างเหมาบริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือปรับเปลี่ยนสายงานหรือเกษียณอายุราชการ 

1.3 การบริหารต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามมติของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัดและได้รับการอนุมัติ
จากเขตสุขภาพแล้ว ประกอบด้วย 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานกระทรวงฯ 
3. ลูกจ้างเหมา 

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 5 ปี โดยการประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ า เภอสบเมย การวิ เคราะห์ งานและการเตรียมข้อมูลระดมความคิดคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับอ าเภอและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการตามแผนจัดหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ลาออก 
และเสียชีวิต ดังนี้ 

1. ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ  2 ต าแหน่ง (อยู่ระหว่างการขอคืนต าแหน่ง) 
2. ต าแหน่งลูกจ้าง พกส.ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร 1 ต าแหน่ง 
3. ต าแหน่งลูกจ้าง พกส.ทดแทนต าแหน่งที่เสียชีวิต  1 ต าแหน่ง 
4. ต าแหน่งลูกจ้างเหมาที่ทดแทนต าแหน่งที่ย้ายหรือลาออก ตามความเหมาะสม 

/...   3. การบริหารต าแหน่งว่าง 
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3. การบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ ตามกรอบอัตราก าลัง สสอ./รพ.สต. (ภาพรวม
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอฯ) ซึ่งยังรอการบรรจุ/โอนย้าย 

4. การสอบบรรจุต าแหน่ง พกส. ตามต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร 

2. ด้านการพัฒนา 

2.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาแต่ละต าแหน่ง 
2.3 สร้างบทเรียนรู้หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักสูตรการเรียนหรือ

การอบรม เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานหรือการพัฒนาตนเองของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการในสังกัดตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น(ผบต.) ตามความเหมาะสม 
2. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรระดับอนุปริญญา (หลักสูตรเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข) แก่พนักงานสุขภาพชุมชน(พสช.) เพ่ือเปิดโอกาสในความก้าวหน้าให้
พนักงานสุขภาพชุมชน(ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้) ได้บรรจุต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข(ระดับอนุปริญญา) ในอนาคต 

3. ก าหนดหลักสูตรในการอบรมเพ่ิมวิทยฐานะของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในภาพรวมระดับ
จังหวัด โดยก าหนดเป็นหลักสูตรอบรม 3 ปี และแม่ข่ายระดับอ าเภอเป็นผู้สนับสนุน
ทุนการอบรมเทอมละ 3,000 บาท 

4. ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบในการขอเลื่อนระดับในสายงานให้สูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละสายงาน 
อย่างโปร่งใส 

5. หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้องทั้งติดตามและน าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมาพัฒนาองค์กร 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และสร้างแรงจูงใจ 

1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ 

2. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
(กพ.7) โดยการประสานงานกับกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

/…   4. จัดให้มีการพิจารณา 
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4. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

5. จัดให้มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก อย่างเปิดเผยบนบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

6. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างานและด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

แนวทางปฏิบัติ 

1. หน่วยงานมีการจัดท า KM ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานและ
ต าแหน่งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบพร้อมให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถาม 

2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเข้าตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
(NonHR) ของตนเอง เพ่ือดูความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรับราชการ(กพ.7) 
หากพบข้อผิดพลาดหรือตกหล่นให้ประสานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก้ไขให้ถูกต้อง 

3. หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 

4. มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใช้ข้อมูลทุกมิติมาประกอบการพิจารณา ทั้ง ผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัด การเอาใจใส่หน้าที่การงาน ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความเสียสละ ความสามัคคีและสมรรถนะในการท างานประกอบด้วย 

5. ด าเนินการประกาศผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ส าหรับผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ตามรอบของการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง 

6. จัดให้มีอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนทุกคน ได้แก่  
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค 
2. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลประจ าหน่วยงาน 
3. จัดห้องพักผ่อน/สันทนาการ ให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้พักผ่อนช่วงพักรับประทานอาหาร

กลางวัน โดยมี โทรทัศน์ มุมกาแฟ ตู้ท าน้ าร้อน/น้ าเย็น ชุดรับแขก 
4. จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.ให้ส านักงานฯ และกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกัน 
5. ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

 

 

 

/...   4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการ 
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4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัยข้าราชการ 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญโดยการ
จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการท างาน โดยก าหนดให้มีการอบรมทุกปี 
โดยการน าความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการมาบรรจุไว้ในโครงการ 

2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุมก ากับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์กรที่ดี ภายใต้การจัดตั้งชมรม Strong 
ต่อต้านการทุจริตจิตพอเพียงของหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเน้นให้ความรู้  โดยเน้นประเด็นส าคัญๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้แก่  

1. วินัยข้าราชการ  
2. การจัดการข้อร้องเรียน  
3. การป้องกันการรับสินบน  
4. ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
5. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน  
7. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริตและต่อต้านทุจริต  
8. การจัดตั้งชมรม Strong  
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการ

ท างาน   
2. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแบ่งตามกลุ่มงานตามโครงสร้าง

ของในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโดยมี 3 โครงสร้าง ดังนี้ 
1. สาธารณสุขอ าเภอ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
2. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอ 1 คน 
3. กลุ่มงานบริหาร(มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารเป็นผู้ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 
4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรค (มีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

ฯเป็นผู้ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 
5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและสนับสนุนบริการ (มีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการฯ

เป็นผู้ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 
6. มีการด าเนินการตามแผนฯ โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
/…   7. จัดท าโครงการ 
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7. จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์กรที่ดี ภายใต้การจัดตั้งชมรม 
Strong ต่อต้านการทุจริตจิตพอเพียงของหน่วยงาน โดยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งผู้ปฏิบัติงานบนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.)/
สุขศาลาพระราชทาน สมัครเป็นสมาชิกชมรม Strong ทั้งหมด โดยมีเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 เรื่องหลักๆ คือ 

1. ความพอเพียง 
2. ความมีวินัย 
3. ความสุจริต 
4. ความมีจิตอาสา 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน ตุลาคม     พ.ศ.  2564 

        
     
 
                                          ลงชื่อ 

    (นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 
       สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 


