
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 
……………………………….. 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม,รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จึงก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ดังนี้ 
 ๑. ด้านการสรรหา (Recruitment) ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว สนับสนุน
ข้อมูลการด าเนินการวางแผนก าลังคนให้หน่วยงานต้นสังกัด รองรับการสรรหาอัตราก าลังจากส่วนกลาง เพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอปะทิว ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ การสรรหาข้าราชการ : สนับสนุนข้อมูลด้านอัตราก าลังของหน่วยงานส าหรับ
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังให้หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าแผนก าลังคนตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๑.๒ การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว:ก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างชั่วคราวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียก าลังคน 
   ๒) การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว ต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพรและแจ้ง
ข่าวไปยังหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒. ด้านการพัฒนา (Development) ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรให้มีทั กษะ (Skill)ความรู้
(Knowledge)ความสามารถ (Ability)สูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมข้าราชการเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมั่นคง 

/และก้าวหน้า… 



และก้าวหน้าในอาชีพราชการ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑ ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
   ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานทางวิชาการจัด
ขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
   ๒.๓ ส่งเสริมบุคลากรให้ พัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) ของส านักงาน ก.พ. และแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
   ๒.๔ ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในระบบ
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS) 
   ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรม
การเสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 
 ๓. การรักษาไว้ (Retention)  ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จะต้อง
ด าเนินการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรการจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนสืบทองต าแหน่งทางการบริหาร การปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๑ สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนกลางในการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากร 
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
   ๓.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(Human Resource Office of the Permanent Secretary System : HROPS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
   ๓.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในด้านความเป็นอยู่บ้านพัก สถานที่ออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านสาธารณสุขอ าเภอปะทิว การ
มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เป็นบุคคลดีเด่นในโอกาสต่าง ๆ 
 ๔. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร จะต้องยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ นโยบาย 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งผู้บริหารมีการสื่อสาร มอบหมายงาน สอนงาน พัฒนางาน ตลอดจนควบคุม 
ก ากับ ดูแลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
จริยธรรมในการท างาน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

/๔.๑ วางระบบ… 



   ๔.๑ วางระบบการบริหารจัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ลดความซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   ๔.๒ เพ่ิมความยืดหยุ่น คล่องตัวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เช่น การ
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในสังกัด หากยังมีผลการปฏิบัติงานในระดับต้องปรับปรุงควรให้มีการโยกย้าย 
เปลี่ยนงาน เพ่ือให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง 
   ๔.๓ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด และก ากับติดตามผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
  
                           (นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ) 

                        สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


