
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
เรื่อง  นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

-------------------------------- 

  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น  คือ กระบวนบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การ
วางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ 
และการให้พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็น
ระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( Good 
Governance) และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่แต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร  
 2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่
เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น 
ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การ
ไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น  
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 4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจาตัว
บุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด 
หรือหลักสูตรของมหาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม  
 5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่
รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สาหรับพนักงานส่วนต าบล
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ  เช่น ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย (อนามัยถ่ายโอน) ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน  
 6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความ
ผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มี
การท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง กับหน่วยงานได้ 
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมการหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากท าให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงไม่ปิดก้ัน
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทางาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน 
การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line Facebook ขององค์กร เพ่ือให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
          (นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 


