ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ประจาปี พ.ศ 2565
******************
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 รองรั บ ภารกิ จ ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และ
สอดคล้ องกับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessent : ITA) สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างจึงขอกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างดังนี้คือ
1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดอัตรากาลัง fte ของกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี และ 3-5 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ, พนักงาน
ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดทาแผนอัตรากาลัง Service Plan รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีเพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1.3 จัดทาแผนความก้าวหน้าของข้าราชการ ประจาปี ตามระเบียบการประเมินเลื่อนระดับของแต่
ละกลุ่มของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทวิชาการ, ประเภททั่วไป
2.ด้านการสรรหา (Recruitment)
ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดาเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนเก่ง
และดีเพื่อภารกิจขององค์กร
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แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการ, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ให้ทันให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลังกระทรวงสาธารณสุข fte โดยการสรรหามีการประสานงานการดาเนินการ
ระดับจังหวัด ในการสรรหาบุคลากรมาทดแทน หรือให้เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลระดับสูงขึ้นไป โดยมีการ
วางแผนการสรรหาร่วมกัน (ยกเว้นการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ)
2.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันโดยเป็นการบริหารเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
และกระทรวงสาธารณสุข
2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเป็นการบริหารเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข
3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยประกาศทางเว็บไซต์โรงพยาบาล และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังที่ว่าการอาเภอทุ่งช้างและท้องถิ่น
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ ของหน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ด้านการพัฒนา (Development)
ทีมบริหารงานบุคคล HRD ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ
เป็นบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง และเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จะทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล และเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกระทรวงสาธารณสุข
3.2 จั ด ท าข้ อมู ล การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น รายบุ คคล (Training and Development Roadmap)
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS)
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3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
ที ม บริ ห ารงานบุ ค คล HRD มี แ ผนกลยุ ท ธด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จั ด ท าเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง
ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทาแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมยกย่องคนดี ทา
ดีชื่นชม และมอบเกียรติบัตรทุกรอบ 6 เดือน
4.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนในองค์กร
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel
Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
4.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี คนคุณธรรม ต้นแบบคนคุณธรรม มอบเกียรติบัตร
และส่ งคั ดเลื อ กระดั บ จั งหวัด เขต กระทรวง เช่ น การคัด เลื อก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น , พ่ อดีเด่น , คนดีศ รี
สาธารณสุข
4.5 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย
4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อน
ขั้นประจาปี หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดย
ด่วน
5.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
ทีมบริหารงานบุคคล HRD กลุ่มงานต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม
กากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชามอบหมายงานแก่ ผู้ ใต้บั งคั บบั ญ ชาอย่างเป็ นธรรม ไม่เลื อกปฏิบั ติ รวมทั้ ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิด
หรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ ให้มีการดาเนินการร่วมกับจังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขและ
ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
ทีมบริหารงานบุคคล HRD และงานการเจ้าหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน
ให้กับบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน, เกษียณ หรือตายขณะปฏิ บัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารกับ
บุคลากร ได้แก่ การปฐมนิเทศ ระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังออกจากราชการ โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว
รายวัน/รายคาบ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการดังนี้คือ
6.1 แผนความก้าวหน้าเลื่อนระดับของข้าราชการ
6.2 แผนการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทน ฉ11, และ พ.ต.ส.
6.3 การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยการปฐมนิเทศ และการให้ความรู้โดยงานการเจ้าหน้าที่ด้วย
แผ่นพับให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ พรบ.ประกันสังคม, กสจ,
กบข สิทธิการลา, ค่าตอบแทน ฉ11, พ.ต.ส. ฯลฯ
6.4 การดูแลสิทธิสวัสดิการระหว่างรับราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นฯ พ.ศ.2561, หนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่
20 กันยายน 2561 เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการ
ให้ บ ริ การสาธารณสุ ข , หนั งสื อ ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ 0208.07/ว 2462 ลงวัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการดาเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ
ความเสี ย หายจาการให้ บ ริ การสาธารณสุ ข ของส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข(ฉบับ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
2562), เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ
6.5 การดูแลสิทธิสวัสดิการหลังการออกราชการ ได้แก่ โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ โดยเป็น
การให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณ และเอกสารให้ความรู้, กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ เป็น
ต้น
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6.6 โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ออกกาลังกายและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ประจาปี
6.7 โครงการ “Happy birth day” มีการอวยพรวันเกิด จนท.ในที่ประชุมประจาเดือนและในไลน์
กลุ่มของหน่วยงาน
6.8 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบคุณธรรม
- คนดีศรี สสอ.ทุ่งช้าง
- ทาดีมีคนชม
- ทางานด้วยหัวใจ
- ต้นแบบ “พอเพียง”
- ต้นแบบ “มีวินัย”
- ต้นแบบ “สุจริต”
- ต้นแบบ “จิตอาสา”
- ส่งเสริมต้นแบบส่งประกวดระดับจังหวัด, ระดับเขต และกระทรวง
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

