
แผนการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.

2565-2567) เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังรองรับ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 5 ปี 
โดยการประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอสบเมย การวิเคราะห์งานและการ
เตรียมข้อมูลระดมความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับ
อ าเภอและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข(พกส.) และลูกจ้างเหมา
บริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือ
ปรับเปลี่ยนสายงานหรือเกษียณอายุ
ราชการ 
 

- ด าเนินการตามแผนจัดหาบุคลากรทดแทน
ต าแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ลาออก 
หรือเสียชีวิต ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ  2 ต าแหน่ง 
(อยู่ระหว่างการขอคืนต าแหน่ง) 
2. ต าแหน่งลูกจ้างเหมาทดแทนต าแหน่งที่
เสียชีวิต 1 ต าแหน่ง 
3. ต าแหน่งลูกจ้างเหมาที่ทดแทนต าแหน่งที่
ลาออก 1 ต าแหน่ง 
4. การเตรียมบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานรักษา
ราชการแทน ผอ.รพ.สต. 1 ต าแหน่ง หลังการ
โยกย้ายรอบวันที่  31  มีนาคม  2565 
 

 1.3 การบริหารต าแหน่งว่างที่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับ
จังหวัดและได้รับการอนุมัติจากเขต
สุขภาพแล้ว 
ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการ 
2. พนักงานกระทรวงฯ 
3. ลูกจ้างเหมา 
 
 
 
 

1. การบริหารต าแหน่งว่างข้าราชการ ตาม
กรอบอัตราก าลัง สสอ./รพ.สต. (ภาพรวม
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอฯ) ซึ่งยังรอการ
บรรจุ/โอนย้าย 
2. การสอบบรรจุต าแหน่ง พกส.ตามต าแหน่ง
ว่างที่ได้รับจัดสรร 
3. การสอบคัดเลือกต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. 1 ต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
 1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับให้

ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอต าแหน่งที่ขอไปช่วย
ราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญงาน (ผอ.รพ.สต.) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
2. รอการจัดสรรคืนต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ (ผอ.รพ.สต.) ที่ย้ายไป
รับต าแหน่งอ าเภออ่ืน 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 

1. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับต้น(ผบต.) จ านวน 1 ราย 
2. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง(ผบก.) จ านวน 1 ราย 
3. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นของพยาบาลวิชาชีพ 
(เวชปฏิบัติฯ) จ านวน 1 ราย 
4. จัดท าแผนส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา จ านวน 4 ราย (หลักสูตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข) แก่พนักงานสุขภาพ
ชุมชน(พสช.)  
 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาแต่ละต าแหน่ง 
 

1. ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา จ านวน 4 ราย เพ่ือเปิดโอกาสใน
ความก้าวหน้าให้พนักงานสุขภาพชุมชน
(ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้) ได้บรรจุต าแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ระดับอนุปริญญา) 
ในอนาคต 
 

 2.3 สร้างบทเรียนรู้หรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักสูตร
การเรียนหรือการอบรม เพื่อให้เป็นการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานหรือการ
พัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 

1. ก าหนดหลักสูตรในการอบรมเพ่ิมวิทย
ฐานะของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในภาพรวมระดับ
จังหวัด โดยก าหนดเป็นหลักสูตรอบรม 3 ปี 
และแม่ข่ายระดับอ าเภอเป็นผู้สนับสนุนทุน
การอบรมเทอมละ 3,000 บาท 
 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการใน
สังกัดตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

- ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประกอบใน
การขอเลื่อนระดับในสายงานให้สูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของแต่ละสายงาน 
อย่างโปร่งใส 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้องทั้งติดตามและน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรมาพัฒนาองค์กร 
 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้
และสร้างแรงจูงใจ 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ 
 

- หน่วยงานมีการจัดท า KM ประชาสัมพันธ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานและ
ต าแหน่งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบพร้อม
ให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถาม 
 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน (กพ.7) โดยการประสานงาน
กับกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเข้า
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบุคลากร
รายบุคคล(NonHR) ของตนเอง เพื่อดูความ
ถูกต้องเก่ียวกับข้อมูลประวัติการรับราชการ
(กพ.7) หากพบข้อผิดพลาดหรือตกหล่นให้
ประสานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่ง 
 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

- มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างให้
เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใช้ข้อมูลทุกมิติมาประกอบการ
พิจารณา ทั้ง ผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัด การเอาใจใส่หน้าที่การงาน ความ
ร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความเสียสละ ความสามัคคีและสมรรถนะใน
การท างานประกอบด้วย 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
 3.4 จัดให้มีการประกาศผลการพิจารณา

ความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผู้ที่มีผลการประเมินใน
ระดับดีเด่น ดีมาก อย่างเปิดเผยบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 
 

- ด าเนินการประกาศผลการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ส าหรับผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 
ตามรอบของการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง  
 
 
 
 
 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน
และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

- จัดให้มีอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วนทุกคน ได้แก่  
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค 
2. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลประจ าหน่วยงาน 
3. จัดห้องพักผ่อน/สันทนาการ ให้เจ้าหน้าที่
ได้ใช้พักผ่อนช่วงพักรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยมี โทรทัศน์ มุมกาแฟ ตู้ท าน้ า
ร้อน/น้ าเย็น ชุดรับแขก 
4. จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.ให้ส านักงานฯ และ
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
5. ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 
 

4. ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สามัญโดยการจัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ในการท างาน โดย
ก าหนดให้มีการอบรมทุกปี โดยการน า
ความรู้ด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการมาบรรจุไว้ในโครงการ 
 

1. จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เน้นให้ความรู้  โดยเน้นประเด็นส าคัญๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด ได้แก่  
1. วินัยข้าราชการ  
2. การจัดการข้อร้องเรียน  
3. การป้องกันการรับสินบน  
4. ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
5. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน  
7. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริตและต่อต้าน
ทุจริต  
8. การจัดตั้งชมรม Strong  
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
และการคุกคามทางเพศในการท างาน   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมก ากับติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและ
กฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยแบ่งตามกลุ่มงานตามโครงสร้าง
ของในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโดยมี 3 
โครงสร้าง ดังนี้ 
1. สาธารณสุขอ าเภอ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
2. ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอ 1 คน 
3. กลุ่มงานบริหาร(มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เป็นผู้ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 
4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
ควบคุมโรค (มีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯเป็นผู้
ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 
5. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและสนับสนุน
บริการ (มีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการฯ
เป็นผู้ก ากับดูแลในกลุ่มงานฯ) 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 

- มีการด าเนินการตามแผนฯ โดยสรุปรายงาน
ผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 

 4.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมองค์กรที่ดี ภายใต้การจัดตั้ง
ชมรม Strong ต่อต้านการทุจริตจิต
พอเพียงของหน่วยงาน 
 

- จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
องค์กรที่ดี ภายใต้การจัดตั้งชมรม Strong 
ต่อต้านการทุจริตจิตพอเพียงของหน่วยงาน 
โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานบนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
(สสช.)/สุขศาลาพระราชทาน สมัครเป็น
สมาชิกชมรม Strong ทั้งหมด โดยมีเพ่ือให้
เกิดคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 เรื่องหลักๆ คือ 

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

 
 

 
(นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 

สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
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