
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง  
ที ่พท ๐๔๓๒/๑๘๐                            วันที่ ๒ มีนำคม 256๔ 
เรื่อง  ขออนุญำตน ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรสูงสุด เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงำน 
 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
 

               ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน ได้ประกำศ
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรสูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม
โปร่งใสและมีคุณธรรม ลดกำรใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
หน่วยงำน นั้น 
 

               กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ขออนุญำตน ำประกำศนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรสูงสุด เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
(รำยละเอียดตำมรำยละเอียดแนบท้ำย)   

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
                                                                                                                                   

 
 
                                        

                                                               
 
             
 
 
 
 



 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

****************** 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง จึงขอประกำศนโยบำยกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้ 
 1.ด้ำนกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งและบุคคลำกร 
    1.1 ด้ำนกำรสรรหำ คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบข้อกฎหมำย
และหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.พ. กระทรวง กรม หรือ จังหวัดพัทลุงก ำหนด ทั้งนี้ ให้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำม
เป็นธรรมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
    1.2 ให้มีกำรจัดสรรอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่เหมำะสมกับปริมำณงำนและคุณภำพของงำนในระดับ
ส่วนรำชกำรแต่ละระดับ มีระบบกำรบริหำรอัตรำก ำลังที่สำมำรถตอบสนองกรณีที่จ ำนวนอัตรำก ำลังทั้งในส่วน
ที่ขำดและเกินได้ทันต่อควำมต้องกำรในแต่ละช่วงเวลำ โดยสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนรำชกำรทั้งนี้ จะต้อง
ด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
    1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป หรือต ำแหน่งอื่น ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
ในกำรประกำศทำงเว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน (http://webbase.ptho.moph.go.th) 

บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนที่รับสมัครและแจ้งประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอ่ืน เช่น โรงพยำบำล   
ปำกพะยูน และสถำนีวิทยุกระจำยเสียงในเสียงในจังหวัดพัทลุง เป็นต้น เพ่ือให้ประชำชนและบุคลำกรสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
    1.4 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรร ให้พิจำรณำแต่งตั้งผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และมีประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพ่ือให้สำมำรถเลือกสรรคนดีและ
คนเก่งมำปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
 
 
 
 

2.ด้ำนกำรพัฒนำ…/ 



 2.ด้ำนกำรพัฒนำ 
    2.1 ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เตรียมควำมพร้อมของ
ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง เพ่ือเป็นผู้มีสัมฤทธิ์สูง พัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้
เครื่องมือที่มีควำมหลำกหลำยตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถรองรับภำรกิจของภำครัฐได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   2.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ E-learning ของหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิตัล 
(องค์กำรมหำชน) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นต้น  และส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 
เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน  

3. ด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนเงินเดือน 
   3.1 ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ขอบเขตงำนของต ำแหน่งงำน และคุณสมบัติที่จ ำเป็นส ำหรับผู้

ด ำรงต ำแหน่งงำนนั้น ( job description )ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
   3.2 ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร กำรประเมินประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ กพ. กระทรวง กรม  หรือจังหวัดพัทลุงก ำหนด 

   3.3 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนสรุปผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรเพื่อส่งแบบประเมินให้จังหวัดพัทลุง พิจำรณำก่อนกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในแต่ละครั้ง 

   3.4 กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงประจ ำ กำรเลื่อนค่ำตอบแทน
ของพนักงำนรำชกำร และกำรเลื่อนเงินเดือนของลูกจ้ำง ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และให้เป็นไปตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้ ให้อยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบ
ได ้

4.ด้ำนกำรรักษำวินัย 
4.1 ก ำหนดให้บุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนยึดมั่นในกำรรักษำวินัย โดยให้

ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ก ำกับ ควบคุม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่บุคคลทั่วไป 

4.2 หำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือทุจริต ให้รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เพ่ือ
รำยงำนนำยอ ำเภอปำกพะยูนและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุงทรำบโดยเร็ว 

 
 
 
 

5. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ.../ 



5. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
    5.1 จัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้น่ำอยู่และน่ำท ำงำน อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวัสดุ

อุปกรณ์พ้ืนฐำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบุคลำกร 
    5.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลำกรและสร้ำงขวัญก ำลังใจ  เช่น กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน

ดีเด่นประจ ำปี กำรพิจำรณำจัดสรรเงินเพ่ิมเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้ำรำชกำรสังกัดฯที่มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นและมีผลงำนโดดเด่น เป็นต้น  

    5.3 ให้โอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นและมีอิสระในกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรปรับปรุงงำนด้วยกำร
จัดกำรให้มีระบบข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ให้กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำวให้สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ทรำบ ในวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

          ประกำศ ณ วันที่   ๓    มีนำคม  พ.ศ.2564  
      

                                     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๑๙ กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ได้อนุมัติให้จัดท ำและด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รวมพลังวัน อสม.แห่งชำติ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญำตเผยแพร่โครงกำรดังกล่ำว      
ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

                            
  

 
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 


