
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

           องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ 
ขับเคล่ือนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้มี 
การวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคนไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ใน ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง รวมท้ังมีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งท่ีสอดคล้องและเอื้อต่อ  การปฏิบัติตามเป้าหมายของ
องค์กร 

โครงการหรือกิจกรรม 

 การจัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 และปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและกิจการ อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2563 และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ก าหนดกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการท่ี เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  

ผลการด าเนินงาน 

 แผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1/2564     
โดยปรับปรุง ดังนี้  

 - ปรับปรุงแก้ไขและก าหนดช่ืองานในแต่ละส่วนราชการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 

ปัญหา/อุปสรรค  

มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการก าหนดช่ืองานในแต่ละส่วน ท าให้มีการแก้ไข เอกสาร
หลายครั้ง  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีตัวอย่างให้ผู้จัดท าแผนอัตราก าลังฯ ดูเป็นแนวทาง  

 



 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร
หรือบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร ภายในเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงาน  จ้างตาม
ภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี  ระเบียบ
กฎหมายก าหนด รวมท้ังน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วย  ให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับ ต าแหน่ง
งาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ  

โครงการหรือกิจกรรม  

- การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 

 - การสรรหาในต าแหน่งสายวิชาการและสายปฏิบัติ  

ผลการด าเนินงาน 

 1. การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร อยู่ระหว่างสรรหา โดยการขอใช้บัญชี       
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

ปัญหา/อุปสรรค  

1. การขอใช้บัญชีกรมฯ จะต้องรอจนกว่ากรมฯ จะส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ และแต่งต้ัง      
2. การรับโอน จะต้องรอจนกว่าจะมีผู้สนใจโอนย้ายมา  

ข้อเสนอแนะ 

 ถ้าสามารถท าได้ ต้องการให้กรมฯ ปลดล็อคต าแหน่งสายงานปฏิบัติ จากท่ีเคยขอใช้  บัญชี
กรมฯ ให้เลือกเป็นรับโอนได้ หากมีผู้สนใจโอนย้ายมา  

 

 

 

 



3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ 
ราชการท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยมีการ 
ให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล  
การปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความ 
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การ 
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น 
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงาน  
จ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น  

โครงการหรือกิจกรรม  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ 

 ปัญหา/อุปสรรค – ข้อเสนอแนะ 

        -  

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วย  
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่ อ 
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรร 
และต้ังงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะ  
ต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

 



 โครงการหรือกิจกรรม  

1. มีการส ารวจความต้องการฝึกอบรม  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม  ความ

จ าเป็นและสมควร 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  

ผลการด าเนินงาน 

 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566  

2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรและตามความ เหมาะสม  

3. มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อน ามา ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ท้ังในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนมีการ
สร้างขวัญก าลังใจต่างๆ  

ปัญหา/อุปสรรค 

 1. บุคลากรบางท่าน มีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามแผน 
 2. งบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมีจ ากัด  
ข้อเสนอแนะ  

1. เนื่องจากบุคลากรไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม จึงเน้นให้เป็นการฝึกอบรมใน รูปแบบ
ออนไลน์แทน  

2. เน้นการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ 
พื้นฐานตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับ 
พนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าท่ีราชการ  
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

โครงการหรือกิจกรรม  

1. มีการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่ 
บุคลากรดีเด่น เช่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  

2. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน เช่น จัดให้มีอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน จัดให้ มี
น้ าด่ืมสะอาด มีเจล/แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 



ผลการด าเนินงาน  

1. การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่ บุคลากร
ดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 

 2. มีการจัดเครื่องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและดูแลให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
 3. จัดให้มีวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ตาม สมควร 
 4. มีการด าเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อท าความสะอาด ปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ  
5. จัดให้มีน้ าด่ืมสะอาด  
6. มีเจล/แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ  

ปัญหา/อุปสรรค 

 งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ข้อเสนอแนะ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ การ
สร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง  กับ
หน่วยงานได้ รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม  จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการหรือกิจกรรม 

 1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

       - ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

      - การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร ราชการ 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึงควบคุม ก ากับ 

ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบกฎหมายท่ี เกี่ยวข้อง 
 3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรใน

สังกัดได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพในองค์กร  
 4. การจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จัดให้มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปล่ียน  

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงการท างาน  



 

ผลการด าเนินงาน 

 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร 
ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุม 

 2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน  ไม่มี
ปัญหาในองค์กร 

 3. บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 4. มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

ปัญหา/อุปสรรค  

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท าให้การจัดกิจกรรมท่ีมีคน จ านวน
มาก ต้องถูกงด หรือเล่ือนออกไป เช่น การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจ พอเพียง 
ข้อเสนอแนะ การศึกษาดูงาน ให้จัดเป็นกลุ่มย่อย และมีมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่าง เคร่งครัด  

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในสถานการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบล สนับทึบ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมท้ังส่งเสริมการมีนโยบายในการ 
น าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ผ่านระบบ Line 
Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน 
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง ( Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้าน 
ดังกล่าว  

โครงการหรือกิจกรรม  

1. การจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้  เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. การน าเสนอ และรายงานผลผ่านทางเว็บไซด์ Line และ Facebook ขององค์กร 

 

 

 



 ผลการด าเนินงาน 

 1. ได้จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

    - นางสุมิตรี   นิ่มสุข   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
    - นางพัชริษา  ต่อสติ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
    - นางวรรณา  กรุดสายสะอาด   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

    เข้ารับอบรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปิดบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มต้น ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ (e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ 
โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ  

- นางสุมิตรี  นิ่มสุข        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
- นางอรอนงค์  เนินงาม  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี   

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัยพ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้ สังกัด” รุ่นท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  โรงแรม          
กรุงศรีริเวอร์ ต.กะมัง  อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

- นางสาวสุนีย์   สลัดทุกข์  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล  
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะการ ปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 3 วันท่ี 2 - 3 กันยายน 2564  
2. มีการน าเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ Line และ 

Facebook ขององค์กร 

 ปัญหา/อุปสรรค  

บุคลากรบางท่าน ไม่สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เนื่องจากไม่มีพื้น ฐานความรู้
เรื่องระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการทดสอบความรู้เรื่องระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดอบรมความรู้
พื้นฐานเบ้ืองต้น 

 2. จัดส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เทคนโยโลยีสารสนเทศ และ
น ามาถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง 



 8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 548 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการ บริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติ ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี สภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน  ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โครงการหรือ
กิจกรรม 1. กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการท างาน
ให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 2. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ผลการด าเนินงาน  

1. ทุกคนร่วมมือกันท ากิจกรรม 5ส สม่ าเสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีBig Cleaning day ปีละ 1 ครั้ง  

2. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดล าดับหัวข้อตามความส าคัญ เพื่อ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

              - 

ข้อเสนอแนะ 

             - 

 


