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ประเด็นนโยบาย  กจิกรรม ต  วชีว  ด  

1.นโยบายดา้นโครงสรา้งอ  ตราก าล  งและการบรหิารอ  ตรา
ก าล  ง  
 

๑ . ปร  บปรุง 
โครงสรา้งและอ  ตราก าล  งใหเ้หมาะสมก  บภารกจิห
น้าที ่ 

1.ใชแผนอ  ตราก าล  ง 3 ปีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ในการวเิคราะห์อ  ตราก าล  ง  
เพือ่จ  ดท ากรอบอ  ตราก าล  งพน กงานสวนต าบลในสว่นรา
ชการ และน าไปสูก่ารก าหนดจ านวน ประเภท 
และระด  บคน ระด  บต าแหน่ง  
 
๒.มกีารตดิตามประเมนิผลการปร  บปรุงแผนอยา่งตอ่เ
น่ือง  
 



2.ดา้นโครงสรา้งการบรหิารและการพ  ฒนาบุคลากร  
 

๑. สรา้งว  ฒนธรรมองค์กรใหท้ างานแบบมี 
สว่นรว่ม โดยการจ  ดกจิกรรมตา่งๆ ขึน้เพือ่ 
ความสาม  คคี ๒. 
จ  ดใหม้กีารถา่ยทอดความรูห้ล  งจากการ 
เขา้ร  บการฝึกอบรมโดยการสอนงาน แจก เอกสาร 
ประชุม หรือท าคูม่ือการ ปฏบิ  ตงิาน ๓. 
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
กจิกรรมและกระบวนการท างาน ๔. 
ใหบุ้คลากรมีการตืน่ต  วและเตรียมความ 
พรอ้มร  บสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง อยูเ่สมอ 
ท  นตอ่เทคโนโลย ี

๑. การใหค้วามรว่มมือของบุคลากรใน องค์กร  

๒. ผลการปฏบิ  ตงิานและพฤตกิรรม  

๓. บคุลากรมคีวามสนใจ และใหค้วาม รว่มมือ 

ฟ งแลว้น าไปปฏบิ  ต ิศกึษาคน้ควา้ อยูเ่ป็นประจ า  

๔. สามารถใช้เครือ่งมือดา้นเทคโนโลยีได ้

โดยไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
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3.ดา้นการสรา้งและพ  ฒนาระบบการบรหิารจ  ดการองค์ความรูแ้ละ

ระบบสารสนเทศ  

 
๑.มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิ  ตงิานเพือ่เ
พิม่ประสทิธภิาพ 
2.มีการพ  ฒนาความรูด้า้นIT 
ของบุคลากรอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ   

 

 

๑.มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการใหบ้รกิารดา้นการบริ

หารทร  พยากรบุคคล 

2.มีระบบสารสนเทศในการจ  ดเก็บขอ้มูลเกีย่วก  บการบรหิารบคุคลในองคก์ร 

  ๓.มีการปร  บปรุงซานขอ้มูลเกีย่วก  บบุคคลในระบบสารสนเทศอยา่งสม าเสมอ  

  



 4.ดา้นสว  สดกิาร  

  

๑. จ  ดท าโครงการเชดิชูเกยีรตใิหก้  บ 
พน กงานทีป่ฏบิ  ตงิานดีเดน่  
๒. มอบเกยีรตบิ  ตรใหก้  บพน กงานดีเดน่ที ่
ผา่นการค  ดเลือกประจ าปีงบประมาณละ ๒ คน  
๓. จ  ดท าประกาศยกยอ่งชมเชย ผูป้ฏบิ  ตงิานดีเดน่  
เหมาะสมก  บบุคคลากร 
 

1. พน กงานมกี าล  งใจในการท างานทีไ่ดร้  บ การยกยอ่งชมเชย 

2. พน กงานมคีวามม  ่นคงในอาชีพของตนเอง 

3. มีความพงึพอใจก  บสว  สดกิารทีต่นเองไดร้  บ 

4. มีความกระตือรือรน้ทีจ่ะสข  บเคลือ่นองคก์รใหไ้ปในทศิทางทีด่ีและมีประสทิธิ

ภาพ 
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5.นโยบายดา้นการสรรหาและบร

รจุแตง่ตำ ำ้ง  

-การสรรหาและเลือกสรร  
    

1.มีการสรรหาบุคลากรเชำิงรุกเป็นสิง่ทีอ่งค์กรใหค้วามส าค  ญอยา่งตอ่เน่ืองเ
พือ่ไดบ้คุลากรทีม่คีุณภาพ  
๒. การคำ ดเลือกบุ6คลากรโดยยำึดหล  กความรู ้
ความสามารถคณุล  กษณะทีเ่หมาะสมก  บต าแหน่ง และควบคูก่  บการเป็นคนดี 

๑. พ.ร.บ. บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒. ประกาศคณะกรรมการพน กงานสว่น ต าบล จ  งหว  ดขอนแกน่ เรือ่งหล  กเกณฑ์ 

และเงือ่นไขเกีย่วก  บการบรหิารงานบคุคล ขององค์การบรหิารสว่นต าบล ลงว  นที ่๖ 

ธ  นวาคม ๒๕๔๕ การบรหิารงานเป็นไปดว้ยความโปรง่ใสไมม่ี 

ขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ท  กทว้งจากหน่วยงานที ่เขา้ตรวจสอบในแตล่ะคร  ง้ ๖ 

3.มีแนวทางการปฏบิ  ตกิารสรรหาตามวธิีการและหล  กเกณฑข์องคณะกรรมการพน กง
านสว่นต าบลจ  งหว  ดขอนแกน่ 
4.มีแผนและสามารถสรราบรรจุแตง่ต  ง้ไดต้ามกรอบอ  ตราก าล  งทีต่  ง้ไว ้
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6.ดา้นการสรา้งความกา้วหน้าในสายอาชีพ  
 
๑. สง่เสรมิและสน บสนุนและพ  ฒนา 
ทร  พยากรบคุคลเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 
ในการปฏบิ  ตงิานอยา่งตอ่เน่ืองดว้ยการสง่ 
บุคลากรเขา้ร  บการอบรมในหล  กสตูรที ่
สอดคลอ้งก  บแผนพ  ฒนาบุคลากร  
๒. 
สน บสนุนใหบุ้คลากรไดร้  บการศกึษาใน 
ระด  บทีสู่งขึน้เพือ่สรา้งความกา้วหน้าใน 
สายงาน  

 

 
๑. 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน 
 ๒. ความกา้วหน้าในสายงาน 
  

 

-มีแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
ทีเ่ป็นปจัจบุนัและเหมาะสมกบัภารกจิกบับุคลากรทีม่ีความก้าวหน้าในสายงาน  
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7.นโยบายดา้นการพ  ฒนาคุณภาพชีวติแล

ะสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิ  ตงิาน  

  

  

1.พำ ฒนาปร  บเปลีย่นท  ศนคตบิคุลากรใหม้ีวสิ  ยท  ศน์แล
ะเขา้ใจระบบการบรหิารงานราชการยกุใหม ่
2.จ  ดใหม้กีารประชุมเพือ่รองร  บฟ งนโยบายและความคิ
ดเห็นของเพือ่รว่มงาน 

๑.มีการจ  ดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจา้ทีส่  มพ  นธ์
ข  น้พื้นฐานเพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏบิ  ตงิาน 
2.จ  ดใหม้กีจิกรรมพ  ฒนาคุณภาพชีวติของพน กงานเพือ่สะทอ้น
ภาพการท างานขององค์กร สรา้งจติอาสาร 
กจิกรรมสรา้งความส  มพ  นธข์ององคก์ารอยา่งตอ่เน่ืองใหม้ีบรร
ยากาศในการท างาน 
๓. จ  ดใหม้ีการประชุมพน กงานสว่นต าบลประจ าทุกเดือน 
เพือใหบ้คุลากรในส  งก  ดใหข้อ้เสนอแนวความคดิ 
ตลอดจนป ญหาอุปสรรคในการท างาน 
4.พน กงานทกุระด  บรว่มกจิกรรมการสง่เสรมิจรยิธรรมและสร้
างความโปรง่ใสในการปฏบิ  ตริาชการที  
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8.ดา้นการประเมนิผลการปฏบิ  ตงิาน  ๑. 

ไดม้ีการแตง่ต  ง้คณะกรรมการกล  ่นกรอง 

การประเมนิผลการปฏบิ  ตงิานในแตล่ะรอบ 

การประเมนิ  

๒. มผีลงานดีเดน่ พน กงานสว่นต าบลที่ 

ไดร้  บเกียรตบิ  ตรมขีว  ญและก าล  งใจในการ 

ท างานมีความกระตอืรือรน้มากยิง่ขึน้ ท า 

ใหง้านมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  

๓. การประเมนิผลการปฏบิ  ตงิานมคีวาม 

โปรง่ใส สามรถตรวจสอบได ้

 

๑. ประเมนิผลการปฏบิ  ตงิานดว้ยความ 

โปรง่ใสเป็นธรรมโดยคณะกรรมการ 

กล  ่นกรองการประเมนิฯ  

๒. 

ผลงานตอ้งมคีวามช ดเจนเป็นทีป่ระจ  กษ์ 

แกส่ายตา 

๓. พ  ฒนาระบบการประเมนิผลการ 

ปฏบิ  ตงิานใหม้ีประสทิธภิาพ เป็นธรรม 

ตามผลการปฏบิ  ตงิานทีแ่ทจ้รงิ 

 

  

  

  

  

  

-7-  

ประเด็นนโยบาย  กจิกรรม ต  วชีว  ด  ผลการด าเนินงาน   ระยะเวลาด า

เนินการ 



9.ดา้นการสง่เสรมิคณุธร

รมและจรยิธรรม 

๑. 

จ  ดกจิกรรฒและสน บสนุน

ใหบุ้คลากรมี 

สว่นรว่มในการท านุบ ารุง

ศลิปะว  ฒนธรรม ทอ้งถิน่  

๒. 

ใหถ้ือประพฤตปิฏบิ  ตติาม

ประกาศและ 

จรยิธรรมของขา้ราชการ 

๑. 

บุคลากรในองค์กรมคีวาม

สนใจใน กจิกรรม  

๒. 

บุคลากรปฏบิ  ตงิานดว้ยคว

ามโปรง่ใส 

เป็นไปตามแผนงานสามา

รถตรวจสอบได ้ 

- 

จ  ดใหม้ีประมวลจรยิธรรมขององค์

กร 

-

ประชาส  มพ  นธ์ใหพ้น กงานทุกคน

ไดท้รบและถือปฏบิ  ต ิ

ม.ค. – ต.ค. 

๒๕๖๕  

  

  

  

  

  

  


