
 
ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

--------------------------------------  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ

ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
กิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ รวมท้ังให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้จึง
ขอ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

๑. ด้านนโยบาย 
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ มุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรสร้างสุข และเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเสริมให้
บุคลากรมี ความสามัคคี เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ให้ความส า คัญต่อการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถของ บุคลากร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้วยตระหนักว่าบุคลากร ทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญและมีคุณค่าขององค์กร 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย การหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ  
และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ด้านสรรหา  
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  ด าเนินการวางแผนก า ลังคน แสวงหาคนตาม 

คุณลักษณะท่ีก าหนดเลือกสรรคนดี คนเก่ง และสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี เพื่อปฏิบัติภารกิจของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ รองรับภารกิจตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ตลอดจนนโยบายของกระทรวง 
สาธารณสุข นโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ จัดท าแผนอัตราก าลังพล ๓ – ๕ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 

ท่ีรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ รวมท้ังแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการ
สูญเสียก าลังคน 

 
 

// ๑.๓ ด าเนินการสรรหา 



๒.๓ ด าเนินการสรรหา เลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคลากรทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และมีความยุติธรรม 

๓. ด้านการพัฒนา 
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน จะคัด

สรร และสร้างคนดี คนเก่ง คนท่ีมีความสุข มีพฤติกรรมในการท˚างานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ มีประสิทธิภาพในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจของ หน่วยงาน รองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และแผนปฏิบัติการปฏิรูป  
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน สร้างคนดี คนเก่ง คนท่ีมีความสุข มีพฤติกรรมใน
การ ท างานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมอืท่ีหลากหลาย 
๓.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
๔. ด้านการรักษาไว้ 
ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ มีแผน 

สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร ประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ จัดท า/ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่ือสารให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้รับรู้ 
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้กับ 

บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
๔.๔ จัดกิจกรรม/เวทียกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรท่ีรับรางวัลการประกวดผลงาน ผลงาน

วิชาการ ในแต่ละระดับ ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้ความเสมอภาค เท่า 
เทียมในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ ตามผลงาน 

๔.๕ ควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง/การจ้างรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี 
ของระเบียบบริหารบุคคล พร้อมท้ังให้การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข และลูกจ้างรูปแบบการจ้างอื่นๆ เป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนดหากมีข้อร้องเรียนจาก ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างรูปแบบการจ้างอื่นๆ ในเรื่องขอความเป็นธรรม ให้ 
รวบรวมและรีบน าเสนอสาธารณสุขอ าเภอกะทู้พิจารณาต่อไป 

๕. ด้านการใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือกันในการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้าน
การ บริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

// แนวทางปฏิบัติ 



แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนว่า
ด้วย จรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๓ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริต ให้รายงานสาธารณสุข
อ าเภอกะทู้ต่อไป 

๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ี 
สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประกาศเวียนให้ทราบท่ัวกันผ่านช่องทางท่ี 
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครอย่างเท่าเทียมกัน 

๕.๓ การพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ 
ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ และหน่วยงานในสังกัดจะได้รับ เป็น 
เกณฑ์การคัดเลือก 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

               

ประกาศ  ณ  วันท่ี    14  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

 
 


