ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-----------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว้าด้วยการหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริหารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
จึงขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. ด้านนโยบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา มุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรสร้างสุข และเป็น
องค์กรแห่ง การเรียนรู้ เสริมสร้ างวัฒนธรรม และสร้ างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติง าน เพื่อสร้ างเสริม ให้
บุ ค ลากรมี ค วามสามั ค คี เป็ น คนดี เก่ ง และมี ค วามสุ ข ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยตระหนักว่าบุคลากรทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญและมีคุณค่าขององค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อ บัง คั บที่ เกี่ย วข้ องกั บบุ คคล พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว้า
ด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านสรรหา
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งค า ด าเนิ น การวางแผนก าลั ง คน แสวงหาคนตาม
คุณลักษณะที่กาหนด เลือกสรรคนดี คนเก่ง และสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อปฏิบัติภารกิจของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา รองรับภารกิจตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒ ตลอดจนนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข นโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัด ทาแผนอัตราก าลัง พล ๓ – ๕ ปี เพื่อ ใช้ใ นการก าหนดโครงสร้า งและกรอบ
อัตรากาลังที่รองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียกาลังคน
/ ๑.๓ ดาเนินการสรรหา...

๒.๓ ด าเนิน การสรรหา เลือกสรรเพื่อบรรจุแต่ง ตั้ง บุค ลากรทุกประเภทให้เป็น ไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และมีความยุติธรรม
๓. ด้านการพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน จะคัด
สรรและสร้ า งคนดี คนเก่ ง คนที่ มี ค วามสุ ข มี พ ฤติ ก รรมในการท างานอย่ า งมื อ อาชี พ และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้ มี ประสิทธิ ภาพในหน้ าที่ที่ รับผิ ดชอบอย่ างต่ อเนื่ อง โดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลายเพื่อให้
สามารถรองรั บภารกิจ ของหน่ว ยงาน รองรั บแผนพัฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพ และแผนปฏิบัติ การปฏิรู ป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน สร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีพฤติกรรมใน
การทางานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
๓.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๔. ด้านการรักษาไว้
ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ มี
แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ จัดทา/ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคารับรู้
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทั กษะใหม่ให้กับ
บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
๔.๔ จัดกิจกรรม/เวทียกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่ รับรางวัลการประกวดผลงาน
ผลงานวิชาการ ในแต่ละระดับ ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้ความเสมอภาค
เท่าเทียมในทุกตาแหน่ง ทุกระดับ ตามผลงาน
๔.๕ ควบคุมให้มีการประเมิ นผลการปฏิบัติ ราชการของบุ คลากร และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง/การจ้างรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีของระเบียบบริหารบุคคล พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างรูปแบบการจ้างอื่นๆ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด หากมีข้อร้องเรียนจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างรูปแบบการจ้างอื่นๆ ในเรื่องขอความเป็นธรรม ให้
รวบรวมและรีบนาเสนอสาธารณสุขอาเภอเชียงคาพิจารณาต่อไป
๕. ด้านการใช้ประโยชน์
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคาทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
/ แนวทางปฏิบัติ...

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บัง คับบัญชาอย่างเป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๓ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริต ให้รายงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงคาต่อไป
๕.๒ การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ า รั บ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประกาศเวียนให้ทราบทั่วกันผ่ าน
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา และหน่วยงานในสังกัดจะ
ได้รับ เป็นเกณฑ์การคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

