นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566
------------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยยุ ท ธศาสตร ที่ ๖ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถ
จูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ
สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณา
การการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 6
ยุทธศาสตร ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาแบบองครวม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการอนุรักษพลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น

กําหนดคานิยมหลักขององคกร ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี
3.การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
4.การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง
องค การบริ หารส ว นตํ า บลแหลมสอม มีความมุงมั่น ในการสนับสนุน ใหบุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใหมีคนสอดคลองกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแตล ะสวนราชการ ไดแก สํานั กงานปลัด กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบแตละตําแหนงที่สอดคลองและเอื้อตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมสอม เล็งเห็น ถึงความสําคัญ ในการสรรหาและคัดเลือ ก
บุคลากรหรือบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด รวมทั้งนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพื่อ
ชวยใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคลองกับ
ตําแหนงงาน เพื่อนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายที่วางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานประจํ า ป องค การบริ ห ารส ว นตําบลแหลมสอม ได มีน โยบายในการประเมิน ผลการปฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี
ความสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผล
ใหการปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
เชน สงไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงาน
จาง การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนตน
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักที่จะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม บุคลากรมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อ
สรางคุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรร
และตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝกอบรม การพัฒนารายบุคคล การศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมถึ งพั ฒ นาด า นทั ก ษะและสมรรถนะต า ง ๆ ประจํ าตัว บุค คล เพื่อ ใหค วามรูแ กบุค ลากร ทุกระดับ ทั้ ง
หลักสูตรที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่
จัดการอบรม

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม คํานึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้นฐานตามที่รัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองค กร โดยกํา หนดใหมีคาตอบแทนล วงเวลา สําหรั บ
พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาที่ราชการ
เชน คาตอบแทนเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย (อนามัยถายโอน) คาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานดานสิ่งปฏิกูลในชุมชน
6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมสอม เห็น ความสําคัญ ของการมีคุณธรรมจริย ธรรมและ
การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยที่ชวยในการรักษา บุคลากรใหอยูคง
กับหนวยงานได รวมทั้งสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมสอม ได จั ด สรรงบประมาณในการตั้ ง ไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ ป ระจํ า ป ทุ ก ๆ ป
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปองกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง
7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแหลมสอม เล็ง เห็น ความสํา คัญ ในการเติบ โตของดิ จิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานที่สําคัญในสถานการณ
ปจจุบัน เนื่องจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้นองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม จึงไมปดกั้นบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมการมีนโยบายใน
การนําเสนองาน การสงงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผานระบบ Line
Facebook ขององคกร เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 เรื่ อง เครื่องมื อสํ า รวจทั กษะด า นดิจิทัล ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดว ยตัว เอง (Digotal
Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดาน
ดังกลาว
8. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติงานมิใหพนักงานในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการคณะ
หนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว

(นายประสาร แกวพิทักษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม

