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ค าน า 
 

   การบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ ต้องการนั้น
ทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยที่ส าคัญที่สุด การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญของ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือท าให้บุคลากรใน หน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้มองเห็น
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-
๒๕๖6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางวางแผน และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยได้ก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของ กระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุ ของปัญหา เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึนและบรรลุเป้าหมายของ องค์กรที่ก าหนดไว้  
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1 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี 

(พ.ศ. 25๖4 – 2566) 
…………………………………………………………………………… 

บทที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดทานโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.25๖4–พ.ศ.2566) 
ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งโดยสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ.25๖4-2566) และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (พ.ศ.25๖4 – 2566) ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา มีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล 
  2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
  2.6 เพ่ือการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 
ในพ้ืนที ่ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ระยะสั้น 
  ผู้บริหาร 
   3.1.1 พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
   3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
   3.1.3 พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 พนักงานส่วนต าบล 
   3.1.4 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลตาแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคน 
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.1.5 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคน 
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.1.6 องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.1.7 ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.1.8 ข้าราชการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
 ประชาชน 
   3.1.7 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3.1.8 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
   3.1.9 น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 
 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายในระยะยาว 
 ผู้บริหาร 
   3.2.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
   3.2.2 สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
 พนักงานส่วนต าบล 
   3.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
   3.2.4 มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
 ประชาชน 
   3.2.5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
   3.2.6 องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
   3.2.7 องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
บทที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
…………………………………………………………………………………… 

 
  เพ่ือให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ 
จัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา จากการวิเคราะห์ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจการ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนอ านาจหน้าที่ ประกอบกับ การวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย เพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาสมรรถนะและ
ความสามารถของบุคลากร ในระยะเวลา พ.ศ. 2564 - 2566  
1.วิสัยทัศน์ (Vision)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

“ ตั้งมัน่ในคุณธรรม มุ่งให้บริการในความเป็นเลิศ ” 
  ตั้งม่ันในคุณธรรม  
  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ การแสดง
ความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต การรักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้การแสดงให้ปรากฏถึง ความมีจิตส านึก
ในการเป็นข้าราชการ การยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ  ไม่เบี่ยงเบน ด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ การเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่ทางราชการ การยืนหยัด
เพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติ หน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม  
  มุ่งให้บริการในความเป็นเลิศ  
  มุ่งกระท าการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอโดยมุ่งมั่นที่จะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา และอย่าง ต่อเนื่อง  
2. พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและเกิด  ประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรและประชาชนในพื้นท่ี  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
อันได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้  ส าเร็จผล
ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ระยะ ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ( ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ) ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
 



4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ  
แนวทางการพัฒนา  
๑. การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
๒. การพัฒนาด้านเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
๓. การพัฒนาด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
๔. การพัฒนาด้านการบริหาร  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
แนวทางการพัฒนา  
๑. การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
๒. การพัฒนาด้านจิตส านึกและการมีจิตสาธารณะ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
แนวทางการพัฒนา  
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒. ต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ หลักสูตร  
๓. ส าหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องได้รับการฝึกอบรม /สัมมนา/ประชุม  เกี่ยวกับการศึกษา 
อย่างน้อยคนละ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
บทที่ 3 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
…………………………………………………………………………………… 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารงานด้านบุคลากร 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ 
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กรการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis ดังนี้ 
 1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
  1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็ งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์ 

 

  1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 
  2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกของ
องค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โ อกาสนั้น เป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา 
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
  2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง
การบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาส และข้อจากัด (SWOT) ในการจัดท านโยบายและ   
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เป็นดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
  4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
  5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality)และพฤติกรรม 
 



จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากัด T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management) 
-มีระเบียบกฎหมาย 
เฉพาะในการทางาน 
ท้องถิ่น 
 

- มีระบบอุปถัมภ์ใน 
องค์กรยากต่อการ 
บริหารจัดการ 
-ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 
สาหรับการปฏิบัติงานมี 
มากมายเกินไป ยากต่อ 
การจดจ า 

-มีอิสระในการแสดง 
ความคิดเห็นและเปิด 
โอกาสให้บุคลากรมีส่วน 
ร่วม 
 

-ระเบียบกฎหมาย 
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
เกิดปัญหาในการบริหาร 
จัดการที่ต่อเนื่อง 
 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากัด T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man) 
- มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
อบต. และพ้ืนที่ใกล้ 
อบต. 
- มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ 
ปี เป็นวัยทางาน 
- มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
ทาให้การทางาน 
ละเอียดรอบครอบไม่มี 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ 
ทุจริต 
-มีการพัฒนาศึกษาหา 
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
- เป็นคนในชุมชน 
สามารถทางานคล่องตัว 
โดยใช้ความสัมพันธ์ 
ส่วนตัวได้ 

-บางส่วนมีความรู้ไม่ 
สอดคล้องกับภารกิจของ 
อบต. 
- ทางานในลักษณะเชื่อ 
ความคิดส่วนตัวมากกว่า 
หลักการและเหตุผลที่ 
ถูกต้องของทางราชการ 
- มีภาระหนี้สิน 
 

- มีความใกล้ชิดคุ้นเคย 
กับประชาชนทาให้เกิด 
ความร่วมมือในการ 
ทางานง่ายขึ้น 
- มีความจริงใจในการ 
พัฒนาอุทิศตนได้ 
ตลอดเวลา 
- ชุมชนยังมีความ 
คาดหวังในตัวผู้บริหาร 
และการทางานและ 
อบต.ในฐานะตัวแทน 

- ส่วนมากมีเงินเดือน/ 
ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่ 
เพียงพอ 
- ระดับความรู้ไม่ 
เหมาะสมสอดคล้องกับ 
ความยากของงาน 
- มีความก้าวหน้าในวง 
แคบ 
 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากัด T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเงิน (Money) 
-งบประมาณรายจ่าย 
ประจาปีมีเพียงพอต่อ 
การพัฒนาพนักงานส่วน 
ต าบล 
- มีระบบ e-laas 
สาหรับจัดการด้าน 
การเงิน 
 
 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการ 
พัฒนารายบุคคลได้รับ 
การจัดสรรน้อย 
 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหันห้วยทราย 
สามารถ 
ให้งบประมาณในการ 
เข้ารับการพัฒนาทันต่อ 
เวลา 
 

- รัฐจัดสรรงบประมาณ 
ให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับภารกิจ 
และส่วนใหญ่เป็นเงิน 
ผ่าน เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ 
พิการ เอดส์ 
 



จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากัด T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Machine) 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ เครื่องอานวย 
ความสะดวกทั่วถึง 
 

บุคลากรยังขาดทักษะใน 
การใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีที่มีในการ 
ทางาน 

เทคโนโลยีที่มีสามารถ 
ทางานได้รวดเร็วและ 
ทันเวลาและเหตุการณ์ 
 

เทคโนโลยีมีปัญหาตาม 
สภาพอากาศและที่ตั้งทา 
ให้ไม่สามารถทางานได้ 
ในเวลาเร่งด่วน 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O ข้อจ ากัด T 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality) และพฤติกรรม 
องค์การบริหารส่วน 
ต าบลหันห้วยทราย ต้ัง 
งบประมาณสาหรับ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกปี 
 

บุคลากรหลากหลาย 
ประเภทต าแหน่ง 
หลากหลายคุณวุฒิ และ 
ประสบการณ์ทาให้ไม่ 
เข้าใจในระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเท่าที่ควร 
 

- บุคลากรมีการทางาน 
เป็นทีมและสามัคคีกัน 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน 
แ ล ะ กัน ย อ ม รับ ก า ร 
เปลี่ยนแปลงและมีจิต 
สาธารณะ 
-บุคลากรนับถือศาสนา 
เดียวกัน สะดวกต่อการ 
ดาเนินกิจกรรมส่วนรวม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
บทที่ 4 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
…………………………………………………………………………………… 

 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกาหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกาหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ทางานในภาครัฐ มีระบบการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มี
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางาน
ในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๗ 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
การท่องเที่ยว 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๗ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
   2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
   3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง 
   4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงมีการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงาน 
บุคคล เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ 
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี 
การวางแผนอัตรากาลัง โดยกาหนดอัตรากาลังคน ไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ 
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่งที่สอดคล้อง 
และเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ปี 25๖4 – 
2566 
  2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ 
การบริหารผลตอบแทน 
  3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย
คานึงถึงการดาเนินการอย่างโปร่งใส มีการดาเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกาหนด รวมทั้ง
นาเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตาแหน่งงาน เพ่ือนาไปสู่การผลักดันให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. เปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่ว่าง
ลงมาสมัครเข้าทางานโดยเสมอภาค 
  2. ค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการดาเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ 
กฎหมายกาหนด 
  3. ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
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  3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ 
ราชการที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
ในกรณีทีบุ่คลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้น
เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสาหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 
  กลยุทธ์ 
  ๑) กระจายอานาจการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาในระดับต้น เพ่ือความเหมาะสมและเป็นธรรม 
  ๒) มีการจัดทาข้้อตกลงการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ 
  3) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  4) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ 
  4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้ให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสาหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดาเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณใน
การพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจาตัวบุคคล 
เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรจังหวัด หรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
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  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหันห้วยทราย 
  5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้การแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง 
  5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย คานึงถึงการจัดสวัสดิการพื้นฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนด 
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด 
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 
  3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทาคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  6. นโยบายด้านคุณธรรมจรยิธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เห็นความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มี
การทางานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้ รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยทราย จะดาเนินการจัดสรรงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจาปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทางานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
การป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดหางบประมาณสนับสนุนการทากิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 
  2. จัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  3. จัดสรรงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจาปีเพ่ือส่งเสริมงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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  7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เล็งเห็นความสาคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สาคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากทาให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทางาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนาเสนองาน 
การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line Facebook ขององค์กร 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วย
ตัวเอง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสารวจทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ 
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
  ๘. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้ดาเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี       
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยทราย ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแล
และขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
  กลยุทธ์ 
  1. แต่งตั้งคณะทางานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 
  2. สารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย ที่ 
เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานขององค์กร 
  ๔. มีคู่มือตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของหน่วยงาน 
  5. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงโครงการ
หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง หัวหน้า
งาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
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บทที่ 5 

การติดตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ.25๖4-2566) 
---------------------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและ     
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย   เป็น ประธาน 
  ๒. หัวหน้าสว่นราชการทุกคน     เป็น กรรมการ 
  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็น กรรมการเละเลขานุการ 
  โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายเป็นประจาทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายรับทราบเพื่อพิจารณา 
    ********************************************** 
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