
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  โทร.๐ ๕๔76 1๐43       
ท่ี  นน.๐9๓๒/01                                         วันท่ี 14 มกราคม  ๒๕๖4            . 
เรื่อง   นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

   1.ต้นเรื่อง 
     ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 
1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 92 
ของหน่วยงานทั้งหมด และก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์(EBIT) 24 ข้อ 

2.ข้อเท็จจริง 
   เอกสารรายละเอียดการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค( MOPH Integrity and 
Transparency  Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดที่  3 การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วน EB 6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยหน่วยงานจะต้องวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงถึง 
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อื่น 

    2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน และเป็นนโยบาย 
ที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น 

    4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 
ในระบบMITAS 
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3.ข้อพิจารณา 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้

การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรลงนาม 
ในประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 
และหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ขออนุญาตน าข้อมูลตามข้อ 2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง www.ssobanluang.com 

4.ข้อเสนอ  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโปรดอนุมัติ 

    

                                                                               
      (นางจรรยา เช้ือหมอ) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      

                                                                  

 

                อนุมัติ 

                                                                
                                                          ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
                                                         สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง  นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 

---------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) รวมทั้งด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency  Assessment : MOPH ITA)  

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จงึก าหนดนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง ดังนี ้

  ๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)  
          ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง สนับสนุนข้อมูลการ
ด าเนินการวางแผนก าลังคนให้หน่วยงานต้นสังกัด รองรับการสรรหาอัตราก าลังจากส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) 
          แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  
          ๑.๑ การสรรหาข้าราชการ : สนับสนุนข้อมูลด้านอัตราก าลังของหน่วยงานส าหรับ
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังให้หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าแผนก าลังคนตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  
         ๑.๒ การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว:   
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
            ๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียก าลังคน  
            ๒) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป/พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว ต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และแจ้งข่าว 
ไปยงัหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

  ๒. ด้านการพัฒนา (Development)  
                         ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรให้มีทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability)  
สูงข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
รองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง แผนการปฏิรูปประเทศ และ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความมั่นคง 
และก้าวหน้าในอาชีพราชการ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ 

          แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
         ๒.๑ ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส ารวจความต้องการพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  
                ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน  
ทางวิชาการจัดข้ึน รวมทั้งการจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ  เพื่อเสริมสร้าง 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน  
                ๒.๓ ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) ของส านักงาน ก.พ. และแหล่งความรู้อื่น ๆ  
                ๒.๔ ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
มาใช้ในระบบการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS)  
                ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรม 
การเสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 

  ๓. การรักษาไว้ (Retention)  
                         ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จะต้องด าเนินการสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
การจัดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนสืบทองต าแหน่งทางการบริหาร การปรับ ปรุงระบบฐาน 
ข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

                         แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
          ๓.๑ สนับสนุนข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานบริหารงานบุคคลส่วนกลางในการจัดท าแผน 
สืบทอดต าแหน่งทางการบรหิาร (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มรองรับการสญูเสียบคุลากร 
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  
          ๓.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข 
(Human Resource Office of the Permanent Secretary System : HROPS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
          ๓.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในด้านความเป็นอยู่ บ้านพัก สถานที่ออกก าลัง
กาย จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เป็นบุคคลดีเด่นในโอกาสต่าง ๆ 

  ๔. การใช้ประโยชน์ (Utilization)  
                         ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จะต้องยึดหลักความโปร่งใส  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ นโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ผู้บริหารมีการสื่อสาร มอบหมายงาน สอนงาน พัฒนางาน ตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 
/แนวทาง 
                                3./แนวทาง 
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                         แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
                         ๔.๑ วางระบบการบริหารจัดการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ลดความซ้ า ซ้อน 
กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                         ๔.๒ เพิ่มความยืดหยุ่น คล่องตัวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก ข้ันตอน  
เ ช่น การมอบหมายงานให้กับบุคลากรในสังกัด หากยังมีผลการปฏิบัติงานในระดับต้องปรับปรุง  
ควรให้มีการโยกย้าย เปลี่ยนงาน เพื่อให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง  
                         ๔.๓ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด และก ากับติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  14 มกราคม พ.ศ.2564 

 
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
ช่ือกลุ่มงาน/งาน……งานบรหิารทั่วไป……… 
ช่ือหน่วยงาน: ………ส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง…………………. 
วัน/เดือน/ปี:  …………14 มกราคม 2564……….. 
หัวข้อ:  EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ประกาศนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
3. หนังสือแจง้เวียนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่มในช่องทางอื่นๆ 

 
Linkภายนอก:  www.ssobanluang.com 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                                 
                   ( นางจรรยา เช้ือหมอ )                                                   ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
       วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                                   วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
                                                                                                         

 
ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 

 
( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                                    

 
 
 

http://www.ssobanluang.com/


 
ค าอธิบาย 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 
กลุ่มงำน/งำน กลุ่มงำน/งำนในสงักัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

บ้ำนหลวง เป็นผู้จัดท ำและเผยแพร่ข้อมลู 
 

หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีทีเ่ผยแพร่ข้อมลู 
 

หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อทีจ่ะน ำข้ึนเผยแพร่ให้มีใจควำมส ำคัญ
ที่มำจำกเนื้อหำควำมยำวไม่เกิน2บรรทัด 
 

รำยละเอียดข้อมลู เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยที่มีควำมกระชับใช้
ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระ
วิธีเหมำะสมกบัลักษณะรูปแบบข้อมลูแต่ละชนิด 
 

Linkภำยนอก ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร ่
 

หมำยเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้รบัผิดชอบกำรให้ข้อมลู (ผูร้ำยงำน) ระบลุำยมือช่ือหรือช่ือของผูร้ับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุม่งำน 
 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบลุำยมือช่ือของหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุม่งำนใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 

ผู้รบัผิดชอบกำรน ำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ (Web 
Master) 

ระบลุำยมือช่ือผู้ท ำกำร Upload ข้อมลูที่ได้รบั
มอบหมำยจำกหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุม่งำนในสงักัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 

 


