
 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
--------------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงมีการก าหนด
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้าน
ทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้ องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่แต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง และเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึง
การด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้ง
น าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ทีเ่ป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  
งดเลื่อนเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  
การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่างๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้
แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหา
ลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง

ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มี
การท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา  บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด 
มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมการหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากท า
ให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงไม่ปิด
กั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน 
การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา  

   ประกาศ   ณ   วันที่  9   กันยายน พ.ศ. 2563 
 
                                                                 
 

 (นายเอ้ือน   อดทน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
 

จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานส่วนต าบล ประเภท
อ านวยการท้องถิ่น   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)   สังกัด ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร เมื่อที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
 
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 



4. นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร
บุคคล 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
 
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 
   
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลพอกน้อยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 



5. นโยบายสวสัดิการและค่าตอบแทน 1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  
 
 
2. คัดเลือกบุคลากรดีเด่นในการปฏิบัติงาน (โครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 
2564) รายละเอียดตามโครงการฯ 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 
-  เสริมสร้างความมั่งคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความ
ผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับ
องค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการ
สร้างความผูกพันในองค์กร  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  
ปี 2561  - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร      
ปี 2561  - 2564 – มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร ปี 2564 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร 
3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนด้านการบริหาร
จัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งาน และ
เพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 
 

- กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
- จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล 
 จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 
 
 
 

 
 
 

 


