
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

.......................................................... 
 เพ่ือให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent 
: ITA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึงขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้  เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 ๑. ด้านการวางแผนก าลังคน 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหราตามกรอบโครงสร้าง 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปี เพื่อให้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือรองรับการจัดท าแผนอัตราก าลัง Service Plan 
 ๑.๒ ต้องด าเนินการก าหนดภารกิจหลัก ภารกิจรองของโรงพยาบาลให้ชัดเจนเพ่ือวาง
อัตราก าลัง  ให้เหมาะสมและพอเพียง 
 ๑.๓ ท าการวิเคราะห์ภาระงานทั้งในระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/บุคคล เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และทราบถึงปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 ๑.๔ วิเคราะห์อัตราการสูญเสียอัตราก าลัง เพ่ือวางแผนจัดอัตราก าลังทดแทน 
 ๑.๕ พยายามหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเกลี่ยอัตราก าลัง หรือเสริมอัตราก าลังในภาวะเร่งด่วน 

๒. ด้านการสรรหา 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรร 
คนเก่ง และดีเพ่ือภารกิจขององค์กร แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑ จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทัน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังกระทรวงสาธารณสุข FTE โดยการสรรหามีการ
ประสานงานการ  ด าเนินการระดับ จังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการ
บริหารงานบุคคลระดับสูงขึ้นไป โดยมี  การวาง แผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
รายวัน/รายคาบ) 
 ๒.๒ ด าเนินการสรรหาโดยวิธทีี่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 

//๑) ขอใช้.. 



  ๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหารเป็นไป 
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์โรงพยาบาล 
 ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ ของหน่วยงาน 
และไม่เป็นผู้ทีม่ีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพ่ือเป็น บุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนา  บุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา และเป็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา และเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุม อบรมในด้านที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่
ละต าแหน่ง 
 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงาน
พัฒนาบุคคล 
 ๓.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 

๔. ด้านการรักษาไว้ 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง 
ความก้าวหน้า  ในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ดังนี้ 
 ๔.๑ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลากรและรายงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน 
 ๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชย
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิด ความผูกพันต่อองค์กร 
 ๔.๓ จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยก
ย่องคนดีท าดีชื่นชม 
 ๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบ
เกียรตบิัตร และ ส่งคัดเลือกระดับจังหวัด เขต กระทรวง 
 ๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อนขั้นประจ าปี 
๕. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือ ในการบริหารทรัพยากร 
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 
ควบคุมก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

//๕.๑ ให้ผู้บังคับ.. 



 ๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ความผิดหรือ  ทุจริต ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารง 
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวง
สาธารณสุข 

๖. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
 ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียณ หรือตายขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ สื่อสารกับ บุคลากรได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงาน
กระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ  ได้แก่ สิทธิสวัสดิการดังนี้ 
 ๖.๑ มีการเลื่อนระดับของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ 
ลูกจ้างรายวัน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๖.๒ การให้สิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ๑๑, และ พ.ต.ส. 
 ๖.๓ การมีท่ีพักเพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลจากโรงพยาบาลเพื่อ

เป็นสวัสดิการ 
 ๖.๔ การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการและหลังออกจากราชการ เช่นการกู้เงิน
สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุข การจัดงานเกษียณอายุ ฯลฯ 
 ๖.๕ โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ออกก าลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 

 ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประทุกปีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

       (นายประจวบ  รามณีย์) 
       สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 


