
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  351๓0                                       

ที่   ยส ๐๕๓๒/๖๙ วันที่  4  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕              

เรื่อง   นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

    ตำมท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ได้มีประกำศ ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2564 เรื่องนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนสำธำรณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร นั้น 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โดยกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป จึงขอน ำประกำศของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร เรื่องนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนสำธำรณสุข ดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ต่อไป และขออนุญำตเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  
 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 

       
            (นำยสมชำติ   ยอดดี) 
                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 
                              
           
                                    

       ทราบ/อนุมัติให้ด าเนินการ 

 
            
 



 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

 

********************************* 
 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human 
Resource for Health) ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น าเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกท้ังเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือให้เกิด
สุขภาพที่ดีในหมู่ประชาชน จึงได้ก าหนดยุทะศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งได้แก่ 
ก าลังคนด้านสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง 
กลุ่มวิชาชีพและสายสนับสนุน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข  
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงก าหนดให้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์สมรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนา ระบบการบริหารอัตราก าลังและศักยภาพ
บุคลากรความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร ซึ่งสอดสอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปี 2563-2565  และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Quality of Life Work and Happiness) ปี 2561-2564  ในการนี้ จึงก าหนดให้บุคลากรของ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)/โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.)/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็น “คนเก่ง  
คนดี มีความสุข” ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. คนเก่ง ภายใต้การวางแผนบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการก าหนดให้ 
ขนาดของก าลังคนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของกรมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามท่ีก าหนดผ่านการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce 
Analysis) พัฒนาผู้มีทักษะและสมรรถนะสูง เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน มีแผน
สร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ สนับสนุนให้เกิด 
การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
(Development and Knowledge Management) ตลอดจนมีกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ 
ที่มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

2. คนด ี คือ บุคลากรที่มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ  
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน สร้างขวัญและก าลังใจให้
ตนเองได้ มีความมุ่งม่ันที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น ภายใต้หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม ตลอดจนมี
ความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3. มีความสุข  คือ บุคลากรที่มคีุณภาพชีวิตในมติต่าง ๆ คือ  
    1) ด้านการท างาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและ 

แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นก าลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
    2) ด้านชีวิตส่วนตัว มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่าง

ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน 
    3) ด้านสังคม บุคลากรมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี 

รวมทั้งความภูมิใจในองค์กร 
      4) ด้านเศรษฐกิจ บุคลากรทุกระดับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และด าเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
(Career Path) การวางแผนหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้องค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization) 

 
        ประกาศ ณ วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2564 
 

 
 
           (นายธีระพงษ์ แก้วภมร) 
              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ช่ือหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
วัน/เดือน/ป:ี 8 กุมภาพันธ์  2565 
หัวข้อ: MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
   ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
Link:ภายนอก  
หมายเหตุ: .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(นายสมชาติ  ยอดดี)  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
วันที ่  ๘   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕       วันที ่  ๘   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕       

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
 

(นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง) 
    

(นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันที ่  ๘   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕       วันที ่       เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563       

                                                    
 




