
 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาํปงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร ท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกําหนดเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถ
จูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ 
สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน 
แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณา
การการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 
 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 6 
ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาแบบองครวม  

      ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน  
      ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการอนุรักษพลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน    
      ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น             
      ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 

 
กําหนดคานิยมหลักขององคกร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ประกอบดวย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

                    4.การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

 



1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีความมุงม่ันในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหมีคนสอดคลองกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบแตละตําแหนงท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพ่ือ
ชวยใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน เพ่ือนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมี
ความสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผล
ใหการปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  
เชน สงไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงาน
จาง การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

 
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือ
สรางคุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรร
และต้ังงบประมาณในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล การศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ประจําตัวบุคคล เพ่ือใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ัง
หลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ี
จัดการอบรม 

 



5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ 
เชน คาตอบแทนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถายโอน)  คาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานดานสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษา บุคลากรใหอยูคง 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดจัดสรรงบประมาณในการตั้งไวในขอบัญญัติประจําปทุก ๆ ป  
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณ
ปจจุบัน  เนื่องจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้นองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม จึงไมปดก้ันบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมท้ังสงเสริมการมีนโยบายใน
การนําเสนองาน  การสงงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผานระบบ  Line  
Facebook  ขององคกร เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดาน
ดังกลาว 

 
8. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ี มท 
0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมการปฏิบัติงานมิใหพนักงานในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม  ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการคณะ
หนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว 

                                                                                         
      (นายประสาร  แกวพิทักษ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 


