
นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
************************** 

ตามแผนยทุธศาสตรอ์งคก์รปี 2564  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สบปราบมุ่งม่ันพัฒนาองคก์รให้ม ีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง ซึ่งในตัวชี้วัดด้าน Learning  & Growth มุ่งเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีเป้าหมายในเรื่องของการเพ่ิมสัดส่วนและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ให้มีขีด ความสามารถสอดคลอ้งและเพียงพอ เพื่อรองรับธุรกจิดิจิทอลและแผน Digital 
Transformation ขององคก์ร โดยมนีโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจา้งงานและบรรจุพนักงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบมีนโยบายจ้างงานและบรรจุ 
พนักงานตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ของงาน โดยพนักงานที่ไดร้้บการจ้างงานและ บรรจุ       
ต้องมีคุณวุฒปิระสบการณ์ และ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และมี คุณสมบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  กรณีทีม่ีต าแหน่งงานว่าง ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบจะให้ โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
ที่มีอยู่ ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่ สามารถสรรหา พนักงานจากภายใน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบปราบได้แล้ว จึงจะด าเนนิการกระบวนการสรรหาและ ว่าจ้างบรรจบุคุคลภายนอก 

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบก าหนด
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ โดยมี
ขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือ
ลักษณะการด าเนินธรุกิจของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ และมีการ ทบทวนเป็นระยะเพ่ือ
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. การบรหิารค าตอบแทน นโยบายการบริหารค่าตอบแทน มีการก าหนดและ บริหารค าตอบแทนด้วยหลัก
ความเป็นธรรม เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน มี 
ก าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมขีวัญและก าลังใจที่ดี่รวมทัง้ ยัง
ด าเนินการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้สามารถ แข่งขนัได้เพ่ือรักษาและจูงใจให้พนักงานพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานให้ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการค านึงถึงปัจจัยด้านสถานะทาง ธรุกิจ 
สภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน มีการทบทวนและปรับค่าตอบแทนโดย เข้าร่วมท าการส ารวจ
ค่าตอบแทนเพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาและปรับให้สอดคล้องกับ บรบิทขององคก์รตอ่ไป 

4. สวัสดิการ นโยบายการบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นผลประโยชน์เกื้อกูลเพ่ิมเติม จาก
ค่าตอบแทน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) ทัง้ระหว่างการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรและเมื่อเกษียณอายุโดยการ ก าหนดอตัราการจ่ายดังกล่าวต้องมีความเหมาะสม 
กับสถานการณเ์ตบิโตขององคก์ร โดยและไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 



5. สภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบมีนโยบายให้พนักงานท างานใน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สบปราบอย่างมีความสุขและปลอดภัย ดังนั้น จึงได้ จัดสถานที่ท างาน 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

6.  เครือ่งแบบในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกบัลักษณะ งาน อีกท้ังจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้แก่ พนักงาน เช่น  ที่จอดรถ ห้องพยาบาล 

7. การพัฒนาพนักงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานใหม้คีวามร  ู้
ทักษะ และทัศนคติ เกยี่วกบังาน เป็นไปตามความสามารถที่ต าแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทาง ใน
การพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพ่ิมพูนความรู้ให้ตัวเองโดย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ  และการจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากท้ังภายในและภายนอกองคก์ร  
การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching)  การเรยีนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 
การศึกษา ดูงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และ การ
เรียนรู้รว่มกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization 

 

  (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการ 

            กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 ประจ าเดือน มกราคม 2564   

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
วัน / เดือน / ปี :    ๒๙  มกราคม  2564 
หัวข้อ :  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                                    
                   
                   นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา                                       นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
                      ๒๙ มกราคม 2564                                              ๒๙ มกราคม 2564                                            
       
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                    (นายนิเวศน์  สายวงค์ปีญญา) 
                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                                          ๒๙ มกราคม 2564                                            


