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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

***************************** 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป 
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม 
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
เป้าประสงค์  การวางแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้

อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทั้งในด้านจ านวนบุคลากร ประเภท
ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บริการประชาชน  
ในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งหน่วยงานไม่เกิดปัญหาคนล้นงาน หรืองานล้นคน 

กลยุทธ์   
1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ โดยวิเคราะห์การใช้อัตรา

ก าลังคนในระยะ 3 ข้างหน้าโดยค านึงถึงภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่หน่วยงานต้องด าเนินการเพ่ือให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้มีก าลังคนที่มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน  

2. มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในแต่ละห้วงเวลา 
การด าเนินการ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

2. มีการจัดท ากลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/
ภายนอก (SWOT) ทั้งด้านตัวบุคคลและระดับองค์กร เชื่อมโยงเชื่อมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร  

3. มีประกาศนโยบายด้านการบริหาร เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็นราย             
ส่วนราชการและรายต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

4. เมื่อมีต าแหน่งว่าง มีการขอใช้บัญชีและสรรหาตามวงรอบ 
5. มีการจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือก าหนด แผนการจัดการความรู้ในองค์กร KM Action 

Plan ของหน่วยงาน  

 2. นโยบายด้านการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้ง  
เป้าประสงค์  ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง 
และประเภทสายงาน รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี  โดยต้องยึดหลักปฏิบัติ
ดังนี้  

1 .บุ คลากรสั งกัดองค์ การบริห ารส่ วนต าบลบ้ านบ่ อ จะต้ องจงรักภั กดี ต่ อชาติ  ศาสนา                             
และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

2. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่น และประเทศชาติ 

3. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อจะต้องยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และศีลธรรมอันดี 
/ กลยุทธ์...   
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กลยุทธ์   

การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิธีสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยยึดหลักคุณธรรม  

1. หลักนิติธรรม ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้องยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล                  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร  

2. หลักคุณธรรม ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรม คือ การปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีของสังคมโดยการสรร
บุคคลด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต  

3. หลักความโปร่งใส ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนงานที่เกี่ยวกับการสรรหา                   
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

4. หลักความมีส่วนร่วม ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  มีการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนต าบล                 
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือให้
เกิดประสิทธิในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ 

5. หลักความรับผิดชอบ  ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาเพ่ือมุ่งเน้นให้ได้คนเก่ง คนดีมาปฏิบัติงานในองค์กร 
และมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดข้ึนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข   

6. หลักความคุ้มค่ า ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่ งว่างตามแผนอัตราก าลั ง 3  ปี               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ผู้บริหารมีความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าในการจ้าง การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
ต าแหน่งเดียวอาจปฏิบัติงานได้หลากหลายต าแหน่ง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

การด าเนินการ 
1. สรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิธีสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 

คัดเลือก และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส ให้ความ
เป็นธรรมกับบุคคลที่เข้ารับการสรรหา  

2. การคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือข้าราชการประเภทอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่ว่างต้อง
มีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

3. เมื่อมีต าแหน่งว่าง มีการขอใช้บัญชีและสรรหาตามวงรอบ 

3. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้รางวัลความดีความชอบ               

และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สองคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากความไม่โปร่งใส 
ไม่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

/ กลยุทธ์...   
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     กลยุทธ์   

1. มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาของพนักงาน           
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่งก่อนรอบการประเมินเพ่ือใช้เป็นโครงการ/
กิจกรรม/งานที่ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผลการด าเนินการตามข้อตกลงเมื่อสิ้นรอบการประเมิน   

2. มีการจัดท าคู่มือสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเข้าใจในตัวบ่งชี้แต่ละระดับคะแนน                
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

การด าเนินการ 
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนี้ 
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.65 - 30 มี.ค. 66 ต้องส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน ภายในเดือน

กันยายน 2564 
รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.66 - 30 ก.ย. 66   ต้องส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน ภายในเดือน

มีนาคม 2565         

4. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
เป้าประสงค์  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู พนักงานจ้าง            

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี                
และอยู่ในระเบียบวินัยของการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน 
  กลยุทธ์   

  1. จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
     2. จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
   3. จัดท าประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า                  
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
   4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัยให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

การด าเนินการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้รับรู้แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านบ่อ ประกาศคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า             
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน             
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

2. จัดส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลบ้านบ่อ เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย 
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5. นโยบายด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง 
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พ้ืนที่ได้ ตลอดจนสามารถ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดสมุทรสาครได้  
  กลยุทธ์   

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่ง 
2. ยึดหลักศีลธรรมอันดีของสังคมไทยเป็นแบบแผนในการคัดเลือกบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์สุ จริต 

ความตรงต่อเวลา ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ 
การด าเนินการ 
1. การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  คือ 

พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันโดยมีการวัดความรู้ความสามารถ       
ทั่ว ไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  

2. การคัดเลือกเพ่ือรับโอนพนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งมีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
3. การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ              

มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง 
4. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

6. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมาย  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์   
1 . จั ดท าแผน พัฒ นาบุ คลากรให้ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิ จขององค์ การบริห าร  

ส่วนต าบลบ้านบ่อ 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายงานตามสมรรถนะ แผนการบริหารจัดการ

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร                 

ส่วนต าบลบ้านบ่อ 
5. พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เ พ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้                  

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร   
3. จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า            

และพนักงานจ้าง 
4. จัดท าแผนการจัดการความรู้ในองค์กร KM Action Plan ของหน่วยงาน 
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 7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป้าหมาย  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรในสังกัดให้อยู่กับองค์กร เป็นการรักษา 
คนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นบ าเหน็จรางวัลตอบ
แทนในการปฏิบัติงาน 
           กลยุทธ์   

 จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจ 
และน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
 การด าเนินการ 

1. การวางแผนการพัฒนาเพ่ือการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลัก ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ  

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ท างาน จากประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงาน หรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้เป็น ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะด ารงต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการ 

3. การจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่  เพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย  

4. ส่งเสริมให้ส่วนราชการวางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการแต่งตั้ง ข้าราชการภายใน              
ที่ด าเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ก.อบต. ก าหนด 

 8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เป้าหมาย  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยยึดหลักการที่ว่าหากบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ       
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บ ไม่จน มีความสุขกับการท างานก็จะส่งผลให้งานที่ออกมามีคุณภาพ  
 กลยุทธ์   

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ตามระเบียบกฎหมายให้กับ

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อุปกรณ์             
การออกก าลังกาย เป็นต้น 
 การด าเนินการ 

1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ   
3. จัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้ผ่อนคลาย

ความเครียดจากการท างาน เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ าปี เป็นต้น  








