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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

          องค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ ไ ด้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ 
ขับเคล่ือนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง รวมท้ังมีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 

โครงการหรือกิจกรรม 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                2. น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านการสรรหาการเล่ือน

ขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการ บริหาร
ผลตอบแทน 

          3. ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 

 ให้ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
                  2. ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ใน ระหว่าง       
รอ ก.อบต. พิจารณา 

      2.  นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก 

บุคลากรแสวงหาบุคลากรตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบ  
การคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โปร่งใส ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระเบียบกฎหมาย 
ก าหนด รวมท้ังน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสรรหา  
และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพื่อน าไปสู่  
การผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

     โครงการหรือกิจกรรม 

         1. การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
โดยการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

         2. การสรรหาในต าแหน่งสายงานปฏิบัติ อยู่ระหว่างสรรหา 2 วิธีการ ได้แก่ 
            - การขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
            - การรับโอน 

      ผลการด าเนินงาน 
           1. การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร อยู่ระหว่างสรรหา โดยการขอใช้บัญชี 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2. การสรรหาในต าแหน่งสายงานปฏิบั ติ อยู่ระหว่างสรรหา 2 วิธีการ ได้แก่ 

                                  - การขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

                - การรับโอน จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายมา 

    3. นโยบายการบรรจุและแต่งต้ัง 
                 การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือก

บุคลากรภายในเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป          
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 

       โครงการหรือกิจกรรม 
           อยู่ระหว่างการสรรหา ยังไม่มีผู้สอบได้หรือผู้โอนย้ายมาบรรจุ 

       ผลการด าเนินงาน 

           อยู่ระหว่างการสรรหา 

     4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
            การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมการ

บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ จึงวางแผนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและต้ังงบประมาณในการพัฒนา การ
ฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคลเพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัดหรือหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

 

 

 



 

 

          โครงการหรือกิจกรรม 

               1. มีการส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
                2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 และด าเนินการ      

ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและสมควร 
                3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

           ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566 
            2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรและตามความเหมาะสม 
           3. มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อน ามาปรับปรุง

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ท้ังในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนมีการ
สร้างขวัญก าลังใจต่าง ๆ 

            5. นโยบายการประเมินผล 
                  การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของ  

หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีการให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้มีนโยบายในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนด ตัวช้ีวัด
รายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับ
หรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกรณีบุคลากรท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับ
พนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

          โครงการหรือกิจกรรม 

           การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

          ผลการด าเนินงาน 

           การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน เป็นไป 
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 

 

 

 

 



 

 

     6. นโยบายการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ 

พื้นฐานตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร ได้แก่ 
         - การก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ ท่ีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าท่ีราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีฉีดยาป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นต้น 

         - การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
หากผู้ใดกระท าผิด จะได้รับบทลงโทษตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 

       โครงการหรือกิจกรรม 

          1. มีการพิจารณาความดีความชอบ เ ล่ือนขั้น เงิน เดือน ตามผลการปฏิบั ติหน้า ท่ี 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส 

          2. มีการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่  
บุคลากรดีเด่น เช่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

          3. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  
ด้านความปลอดภัยในการท างาน เช่น จัดให้มีอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน 

       ผลการด าเนินงาน 

       1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองฯ และคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือน และ
ด าเนินขั้นตอนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีถูกต้อง ยุติธรรม 

       2. การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น  ปี
ละ 1 ครั้ง 

       3. มีการจัดเครื่องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและดูแลให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
       4. จัด ให้ มี วั ส ดุ ส านั ก ง าน  ครุ ภัณฑ์ ท่ี จ า เป็ น  เ ช่น  คอมพิ ว เตอร์  ตู้ เก็ บ เ อกสาร  ตาม  

สมควร 
        5. มีการด าเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการท างานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

      7. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 

         เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้รวมท้ัง
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหาร ส่วนต าบล
สนับทึบ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
การป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

 โครงการหรือกิจกรรม 
            1. ประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบั ติราชการ ตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
              - ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
              - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
              - การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
             2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึงควบคุม  ก ากับ 

ติดตาม และ ดูแล ผู้ ใ ต้บั ง คับบัญชา ให้ปฏิบั ติ ร าชการตามหลัก เกณฑ์  แนวทาง  ระ เบี ยบกฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด    
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพในองค์กร 

4. การจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง  
                     5. จัดให้มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงการท างาน 

   ผลการด าเนินงาน 

               1. มีการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบั ติราชการ ตามหลักเกณฑ์ ต่างๆ 
ขององค์กร ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุม 

                2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน  
ไม่มีปัญหาในองค์กร 

     3. บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมจิตอาสา 
     4. มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

 8. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ เล็งเห็นความส า คัญในการเติบโตของดิ จิ ทัล และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล  
สนับทึบ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้ เทคโนโลยีในการท างาน รวมท้ัง ส่ง เสริมการมีนโยบายใน  
การน าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเ กิดขึ้น ผ่านระบบ Line 
Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน  
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital GovernmentSill  
Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

 

 

 



 

 

     โครงการหรือกิจกรรม 
                 1. การจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้   

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2. การน าเสนอ และรายงานผลผ่านทางเว็บไซด์ Line และ Facebook ขององค์กร 

      ผลการด าเนินงาน 

       1. ได้จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       2. มีการน าเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ Lineและ 

Facebook ขององค์กร 

    9. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 548 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการ 
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด 
มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าว 

     โครงการหรือกิจกรรม 
     1. กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการท างานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
       2. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องสภาพแวดล้อมในการท างาน 

     ผลการด าเนินงาน 
       1. ทุกคนร่วมมือกันท ากิจกรรม 5ส สม่ าเสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี Big Cleaning day ปีละ 1 ครั้ง 
  2. มีการน าเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ Line และ 

Facebook ขององค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


