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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 
2565 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 

 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีความมุ ่งมั ่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององคก์ร 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. นำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา        

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 

 3. กำหนดตำแหน่งเพิ่ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 

2566 ให้ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 2. กำหนดตำแหน่งเพ่ิม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างรอ ก.อบต. พิจารณา 
 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรแสวงหาบุคลากรตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบ
การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โปร่งใส ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนด รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่
การผลักดันใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

โดยการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การสรรหาในตำแหน่งสายงานปฏิบัติ อยู่ระหว่างสรรหา 2 วิธีการ ได้แก่ 
     - การขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - การรับโอน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร อยู่ระหว่างสรรหา โดยการขอใช้บัญชี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การสรรหาในตำแหน่งสายงานปฏิบัติ อยู่ระหว่างสรรหา 2 วิธีการ ได้แก่ 
     - การขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - การรับโอน จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายมา 
 

3. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้ง 

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือก
บุคลากรภายในเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการดำเนินการตาม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 

 
โครงการหรือกิจกรรม 
 อยู่ระหว่างการสรรหา ยังไม่มีผู้สอบได้หรือผู้โอนย้ายมาบรรจุ  
 
ผลการดำเนินงาน 
 อยู่ระหว่างการสรรหา 
 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลวง จึงวางแผนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากร      
ให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณใน     
การพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล 
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัดหรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 

 
 



โครงการหรือกิจกรรม  
 1. มีการสำรวจความต้องการฝึกอบรม 
 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564-2566 และดำเนินการ

ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและสมควร 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 
 2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรและตามความ

เหมาะสม 
 3. มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  เพื ่อนำมา

ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ตลอดจนมีการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆ 

 

 5. นโยบายการประเมินผล  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการที ่เป็นเครื ่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของ
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าว 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มีนโยบาย
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึง       
มีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกรณีบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปี เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่
ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
   

6. นโยบายการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร ได้แก่  

- การกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฉีดยาป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เป็นต้น 



- การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  
หากผู้ใดกระทำผิด จะได้รับบทลงโทษตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. มีการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติหน้าที่

ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส 
 2. มีการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่

บุคลากรดีเด่น เช่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 3. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดให้มีอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน และดำเนินขั้นตอนไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง ยุติธรรม 
 2. การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่

บุคลากรดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 
 3. มีการจัดเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
 4. จัดให้มีวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ตาม

สมควร 
 5. มีการดำเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 

 7. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  

เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม        
มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร  นโยบายในด้านนี้องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านหลวง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  
ในสังกัดมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
     - ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
     - การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการ 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึงควบคุม 

กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 



 3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมจิตอาสา เพื ่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพในองค์กร 

 4. การจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 
     5. จัดให้มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงการทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ขององค์กร ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุม 
 2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีปัญหาในองค์กร  
 3. บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 4. มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
 

 8. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว  ทันต่อเวลา  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลวง จึงไม่ปิดกั ้นบุคลากรในการเรียนรู ้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมทั้งส่ งเสริมการมีนโยบายใน          
การนำเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  
Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government 
Sill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. การจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การนำเสนอ และรายงานผลผ่านทางเว็บไซด์ Line และ Facebook ขององค์กร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ได้จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 



 

  
 2. มีการนำเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ Line 

และ Facebook ขององค์กร 
 

9. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื ่อให้ บุคลากรในสังกัดมี
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย       
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

โครงการหรือกิจกรรม  
 1. กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพ่ือทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการทำงานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 2. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ทุกคนร่วมมือกันทำกิจกรรม 5ส สม่ำเสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี Big Cleaning day ปีละ 1 ครั้ง 
 2. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดลำดับหัวข้อตามความสำคัญ เพ่ือ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 

ล ำดบัที่ กำรอบรม-สมัมนำ ชื่อ-สกุล ระยะเวลำ
1 1. นางสาวสุคนธท์ิพย์  ศรีวงษร์าช 5 - 7 พฤศจิกายน 2564

2. นางกฤษณา  ธรีะวฒิุ
3. นางบุบผา  เกตุรูป
4. นางสาวรักชนก  แย้มคงเมอืง

2 1. นางสาวศุภากร  มติรชอบ  11 กมุภาพนัธ ์2565

โครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ "แนวทางการบันทึกบัญชี
และปฏิบัติงาน จัดท ารายงานการ
ค านวณค่าเส่ือมราคา การปรับปรุง
บัญชี การปิดบัญชีและรายงานงบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)
 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ" ด้วยการ
ปฏิบัติจริง

การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงาน เพือ่เป็นผู้ด าเนินการสร้าง
บัญชีโครงการ และให้สิทธชิื่อพร้อม
รหัสเข้าระบบของโครงการ ให้กบั
ผู้จัดการโครงการส าหรับยื่นขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพือ่ส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลังงาน ปีงบประมาณ 
2565 ด้วยระบบอเิล็คทรอนิคส์


