
 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔0 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับการกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จึงขอก าหนดนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอหาดส าราญ ดังนี้ คือ 
 ๑. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning)  

    ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาด
ส าราญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราก าลัง FTE ของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.๑ จัดท าแผนอัตรากาลัง ๑ ปีและ ๓-๕ ปีเพื่อใช้ในการก าหนตต าแหน่งข้าราชการพนักงาน
ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณ สุข เพื่ อรองรับการ จัดท าแผนอัตราก าลัง Service Plan  
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘o) 
  ๑.๒ จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราซการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขประจ าปีเพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑.3 จัดท าแผนความก้าวหน้าของข้าราชการ ประจ าปีตามระเบียบการประเมินเล่ือนระดับ
ของแต่ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเกทวิซาการ, ประเภทท่ัวไป 
 

 ๒. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD  เนินการแสวงหายุคคลตามคุณลักษณะท่ีก าหนด และเลือกสรรคนเก่ง  
และดีเพื่อการกิจขององค์กรแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑ จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ , พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทันให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการประสานงาน
การด าเนินการระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทตแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูง
ขึ้นไป โดยมีการวางเผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ) 
  ๒.๒ ด าเนินการสรรหาโดยวิธีท่ีหลากหลาย เป็นธรรมแสะโปร่งใส ดังนี้ 
  ๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามโยบายการบริหารงานบุคคล 
ระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒) ประกาศรับย้าย/รับโอน    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหารเป็นไป 
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
  ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
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  ๔) แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรร  จากผู้มีความรู้ความสามารถ  
และหลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และเป็นตนดีสอดคล้องตามภารกิจ  
ของหน่วยงานและไม่เป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

 ๓. ด้านการพัฒนา (Development) 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
เพื่อเป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และเป็นการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระทรวงสาธารณสุข 
 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑ จะท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ  
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓.๒ จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS) 
 ๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 ๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
 

 ๔. ต้านการรักษาไว้(Retention) 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ   และยกย่องชมเชยบคุลากร     เพื่อให ้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 ๔.๑ จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่องคนดี  
ท าดีช่ืนชม และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ ๑ ปี 
 4.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร 
 ๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 
Information system : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบเกียรติบัตร 
และส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง เช่น การคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น , คนดีศรีสาธารณสุข, 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความ ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร 
 ๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
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 ๔.๖ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดี  ความชอบ  
เล่ือนช้ันประจ าปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอ ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยด่วน 
  

 ๕.ด้านการใช้ประโยชน์(Utilization) 
    ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานตันสังกัดเจ้าหน้าท่ี ต้องร่วมมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมท้ัง
ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม 
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบรินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเช้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ัง (เล่ือน) ให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข
และให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 

 ๖. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
     ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าท่ีต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ค าตอบแทน
ให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ส่ือสาร
กับบุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก้ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง  
และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/รายดาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการ ดังนี้คือ 
 ๖.๑ แผนความก้าวหน้าเล่ือนระดับของข้าราชการ 
 ๖.๒ แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ.๑๑, และ พ.ต.ส. 
 ๖.๓ การให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการท่ีด้วยแผ่นพับให้
ความรู้เจ้าหน้าท่ีปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิสวัส ดิการต่าง ๆ ได้แก่ พรบ. ประกันสังคม, กสจ.,  
กบช., สิทธิการลา, ค่าตอบแทน ฉ.๑๑, พ.ต.ส. ฯลฯ 
 ๖.๔ การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นฯ พ.ศ.2561, หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 0๒๐๘.๐๗/ว 3387 
ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องตันแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขท่ีได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข, หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ. 0208.07/ว2462 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการ ด าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องตันแก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับ ความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข ของส านักงานปลัดกระหวงสาธารณสุข  
(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) เครื่องราซอิสริยาภรณ์ฯลฯ 
 ๖.๕ การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ  
โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารให้ความรู้ , กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  
วันผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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 ๖.๖ โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีออกก าลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ประจ าปี 
 ๖.๗ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบคุณธรรม คนดีศรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
ท าดีมีคนชมท างานด้วยหัวใจ ต้นแบบ "พอเพียง" ตันแบบ "มีวินัย" ต้นแบบ "สุจริต" ต้นแบบ "จิตอาสา" 
ส่งเสริมต้นแบบส่งประกวดระดับจังหวัด, ระดับเขต และกระทรวง ท้ังนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผล
การด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปีเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   

 

          (นายสรรเสริญ  เส้งขาว) 
       สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ



 


