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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

********************************** 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  จึงขอกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  ดังนี ้
 ๑. ดา้นการวางแผนกำลังคน (Human Resource Planning) 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  โดยทีมบริหารงานบุคคล HRD ได้ดำเนินการวางแผน
อัตรากำลังคนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลังตามกรอบโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข   
 แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

 ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๑ ปี และ ๓ - ๕ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน
ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื ่อรองรับการจัดทำแผนอัตรากำลัง Service Plan รวมทั้ง
แผนการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 ๑.๒ จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนตำแหน่งเดิมที่ย้าย/ลาออก 

 ๑.๓ จัดทำแผนความก้าวหน้าของข้าราชการ ตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับของแต่ละกลุ่มของ
ข้าราชการประเภทต่างๆได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 

  ๒. ดา้นการสรรหา (Recruitment) 

 ดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลกัษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนเก่งและดีเพื่อภารกิจขององค์กร 

แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

 ๒.๑ จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับแผน
อัตรากำลังกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเสนอข้อมูลด้านบุคลากรที่เป็นปัจจุบันให้งานบุคลากรระดับจังหวัด
ได้รับทราบข้อมูล เพื่อวางแผนการสรรหาร่วมกัน 
 ๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีทีห่ลากหลาย เช่น ประกาศรับย้าย/โอน  ประกาศรบัสมัครคัดเลือก  
  

 



๓. ดา้นการพัฒนา (Development) 

 ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถรองรบั
แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  

แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

๓.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น และความ
ต้องการในการพฒันาของบุคลากรในสงักัด  

๓.๒ จัดทำข้อมลูการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) เพื่อ
เป็นกรอบในการพฒันาบุคลากรในแตล่ะตำแหนง่ 

๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพฒันาบุคคล 
(Human Resource Development System : HRDS) 
 ๓.๔ ส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองตามแผนพัฒนารายบคุคล 
 ๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 

๔.ดา้นการรักษาไว้ (Retention) 

ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
แผนการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

๔.๑ จัดทำแผนพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีอย่างต่อเนื่อง สง่เสรมิวัฒนธรรมยกย่องคนดี จัด
เวทีช่ืนชม 

๔.๒ จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานและแจง้ใหบุ้คลากรได้รับทราบทั่วกันทกุสายงาน 
๔.๓ ปรับปรงุฐานข้อมลูบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 

Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปจัจบุันและทนัสมัยอยูเ่สมอ 
๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนดีมีคุณธรรม โดยสง่เสรมิสนบัสนุนให้เข้าคัดเลือก

ในเวที ระดับจังหวัด เขต กระทรวง 
๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกีย่วกับวินัยและการรักษาวินัย ธำรงไว้ซึ่งจรรยาวิชาชีพ จรรยาบรรณ

การเป็นข้าราชการที่ด ี
๔.๖ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพือ่พิจารณาความดี ความชอบ เลื่อน

ข้ันประจำปี ดำเนินการจัดการข้อรอ้งเรียนใหท้ันต่อเหตุการณ์ 



๕. ดา้นการใช้ประโยชน์ (Utilzation) 

แจ้งใหบุ้คลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม 
กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

๕.๑ ผู้บังคับบญัชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติ และควบคุม
กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ 

๕.๒ แจ้งแนวทางการคัดเลือกหรือประเมินข้าราชการเพื่อดำรงตำแหนง่ทีสู่งข้ึนใหร้ับทราบทั่วกัน
อย่างเปิดเผย 

๖. ดา้นสวัสดิการและค่าตอบแทน 

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดกิารด้านต่างๆของบุคลากร และมีคณะกรรมการดูแลสวัสดิการ
สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนใหก้ับบุคลากรระหว่างปฏิบัติราชการ เกษียณ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัตหิน้าที่  

แนวทางการดำเนินงานดังนี ้

๖.๑ จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดกิารด้านต่างๆของบุคลากร 
๖.๒ จัดทำแผนความก้าวหน้าเลือ่นระดบัของข้าราชการ 
๖.๓ จัดทำแนวทางการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีทุ่กสายงาน 
๖.๔ ส่งเสริมบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้องค์กร ให้นำเสนอผลงานในทุกเวที ทุกระดับและเวทียกย่อง

ช่ืนชม 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

                                                           
                                                              ( นายพีระพล    เดชบุญ )    
                                                     สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
  
 
 

  

  


