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ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลกร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบันจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานงาน  การส่งเสริมจริยธรรม
และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายระเอียดดังนี้ 

๑. การสรรหา  การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อน
ต าแหน่ง การโอนย้าย และกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ก้าวหน้า 
3. เพ่ือบ ารุงรักษาพนักงานส่วนต าบลที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนานๆ 
4. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผน อัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 

ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
2. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 1๐ 
ของอัตราก าลังทั้งหมด 

          3.การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศ  รับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่ สูงขึ้น โดยการ
เผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน  

5. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง  

๒. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย 
1. เพ่ือเป็นมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย่างมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล รวมทั้งท าให้การปฏิบัติงานมี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน  
/เกณฑ์การ.... 
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กลยุทธ์ 
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจากตัวแทนหน่วยงานที่ระเบียบ

ก าหนด 
2.2 มีการประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการประกาศประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
2.3 มีการด าเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.4 มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
2.5 มีการประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรการสอบ ให้ประชาชนทราบ 
2.6 มีการด าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่

ก าหนดในประกาศ 
2.7 มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกตามผลคะแนนที่ได้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
2.8 มีการรายงานผลการคัดเลือกให้ผู้บริหาร และ ก.อบต.จังหวัดทราบ 
2.9 มีการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับที่สอบได้  

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุ
ภารกิจและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

 เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มี 

ผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ ที่สูง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนบรรลุ 

เป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ  

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความ 

จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร  แต่ละต าแหน่ง  
3. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้ 

บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
4. ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง ในความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะ  
5. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร ทุกส่วน 

ราชการ 
                     4. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
                          เป้าหมาย 

1. เพ่ือวัดผลศักยภาพการท างานของพยักงาน 
2. เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือโอนย้าย 
3. เพ่ือปรับฐานเงินเดือนหรือพิจารณาโบนัส 
4. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
5. เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น ของพนักงานส่วนต าบล 
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     กลยุทธ์ 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  มีหลักฐาน และให้เป็นตามแบบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
2. การก าหนดตัวชี้วัด พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน รวมทั้งระบุ 

พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.อบต.ก าหนด 
3. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย 

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือ
เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

                        5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา 
เป้าหมาย 

         เป้าหมาย 

สร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ให้ได้   รู้จักการบริหารคนให้เป็น ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักการสั่งการ ควบคุมการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนผู้ยัง
คับบัญชาต้องเข้าใจงาน เข้าใจลูกน้อง สั่งงานเป็น ตรวจงานได้ และให้ความเป็นธรรมในทุกๆ เรื่อง สื่อสารกันให้
เข้าใจ 

                           กลยุทธ์ 
                 มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

6. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามระเบียบ 

กฎหมายก าหนด 

เป้าหมาย 
1.  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน   

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ  
2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการ 

ท างาน  
3. เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร  
4. เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อ 

องค์กร และ สาธารณชน   
5. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร  

                กลยุทธ์ 
            ๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งให้บุคลากร

ทราบ  
            ๒. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร  ท้องถิ่น

แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
            ๓. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
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            ๔. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเป็นธรรม 

เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
            ๕. ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่อง

ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
            6. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การท างาน    ด้าน

ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 
 

7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
        เป้าหมาย 
       1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
มีจิตส านึกที่จะสนองคุณแผนดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ มาตร
คุณธรรม จริยธรรม  

2.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ 
  3.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  4.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  5.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  6. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ 
           1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
           2. ให้ผู้บังคับบัญชา หมอยงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ รวมถึงการ

ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

            3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม  จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  
   

 

 

 

 

 



 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1.การสรรหา  การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง 
การโอนย้าย และกิจการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มี
ความถูกต้องและทันเวลา 
 

-เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
-เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้ก้าวหน้า 
-เพ่ือบ ารุงรักษาพนักงานส่วนต าบล
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
นานๆ 
-เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 

มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบล
ที่ว่าในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2564 – 2566)  ได้ครบทุก
อัตราที่ว่าง) 

  ท าหนังสือขอให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรร
หาในต าแหน่งที่ว่าง 

 

2.มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

-เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีรูปแบบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
-เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
รวมทั้งท าให้การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใน
หน่วยงาน 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกจากตัวแทน
หน่วยงานที่ระเบียบก าหนด 
-มีการประกาศหลักเกณฑ์การรับ
สมัคร และการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
-มีการด าเนินการรับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจ
และเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

-เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ ที่สูง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
-เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายในการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จน
บรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และ
ระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ  
 

-จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ประจ าปี และด าเนินการตามแผน
ฯให้สอดคล้องตามความ 
จ าเป็น และความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
-ก า ห นด เ ส้ นท า งก า ร พั ฒน า
บุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากร  แต่ละต าแหน่ง  
-สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

 

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

4. มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 

-เพ่ือวัดผลศักยภาพการท างานของ
พยักงาน 
-เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือโอนย้าย 
-เ พ่ื อ ป รั บ ฐ า น เ งิ น เ ดื อ น ห รื อ
พิจารณาโบนัส 
-เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
-เ พ่ือแก้ ไขข้อบกพร่ อง  พัฒนา
จุดเด่น ของพนักงานส่วนต าบล 

 

-การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความชัดเจน  มีหลักฐาน และให้
เป็นตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.
อบต.ก าหนด 
-การก าหนดตั วชี้ วั ด  พิจารณา
วิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน รวมทั้งระบุ 
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.
อบต.ก าหนด 
-ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมาย 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูง ใจให้ พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

รอบระยะเวลาการประเมิน  
ตุลาคม และ เมษายน ของทุกปี 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร
ให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
เป้าหมาย 
 

สร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใต้
การบังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา
ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้   
รู้ จั ก ก า ร บ ริ ห า ร ค น ใ ห้ เ ป็ น 
ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักการสั่งการ 
ควบคุมการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่วนผู้ยังคับบัญชาต้องเข้าใจงาน 
เข้าใจลูกน้อง สั่งงานเป็น ตรวจงาน
ได้ และให้ความเป็นธรรมในทุกๆ 
เรื่อง สื่อสารกันให้เข้าใจ 

 มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้ าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
 

ด าเนินการในรอบเดือน ต.ค.2564 
ถึง เมษายน 2565 

 

6.ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน 
แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม 
เหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

 

-เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การท างาน เช่น แผนความก้าวหน้า
ในสายงาน  การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ บ า เหน็จความดี
ความชอบ  
-เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
บุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความปลอดภัยในการ 
ท างาน  

- ประชาสั ม พันธ์ และ เผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงาน ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
-ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
-จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ด้วยความโปร่ง และยุติธรรม  

ด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.256๕ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7.ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ ดี  มี คุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

 

-เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากรให้ปฏิบัติตนอยู่ ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่
จ ะสนองคุณแผนดิน  ด้ วยการ
กระท าทุกสิ่งเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและประเทศชาติ มาตร
คุณธรรม จริยธรรม  
- พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสัตย์
สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ 
- พึงปฏิบัติหน้าที่อย่ าง เปิด เผย 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
- พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค 
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี 
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
-พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
- พึ ง พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและตนเองให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 

 

-แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-ให้ผู้บังคับบัญชา หมอยงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่
เลือก ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
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