การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(026)
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่ง เสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลังและการ
บริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกาหนด
สมถรรนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
๒. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารผลตอบแทน
๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
๔. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
๕. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
การดาเนินการ
๑. จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน (รายละเอียดตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ )
๒. จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ)
๓. จัดทาคู่มือแผนเส้นทางความก้าวก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่ มือ
แผนส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)
๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูน ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์การ
กลยุทธ์
๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ดอนตะหนิน
๒. จัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสื บทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง

๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ตามสายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
๑. จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอี ย ดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร)
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ
๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่อให้ ได้ข้อมู ล ที่ถูกต้อง ครบถ้ว น รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่ว ยลด
ขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ
ใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๒.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริกหารจัดการบุคลากร
๓.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต
การดาเนินการ
๑.กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน
๒.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
๓.จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ
๔.นโยบายด้านสวัสดิการ

เป้ าประสงค์ เสริ มสร้ างความมั่นคง ขัว ญกาลั งใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุ กและพีงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฏหมาย
กาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
๑.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๓.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย
๔.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินการ
๑.จัดทาประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๒.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีอยู่เสมอ (จัดทาโครงการที่
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) รายละเอียดตามโครงการฯ
๓.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว๊ปไซด์ ของ อบต.ดอนตะหนิน
๕.นโยบายด้านการบริหาร
๕.๑ กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
๕.๒ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้
๕.๓ มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
๕.๔ มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๕.๕ มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปกิบัติงาน
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
๖. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
(๑) บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
(๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
(๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน โดยให้มีอัตรากาลังในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ) ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
เหลือตารางแผน

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานส่วนตาบลจากการ
การขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
http:/www.dlaapplicant ๒๕๖๐ .Com และ กสถ.ได้ประกาศฯเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการสรรหาคนดี คนเก่งในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน (รายละเอียด
ตามเอกสารดังนี้)
๗.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
๗.๑ สร้างความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้
๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
๗.๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถขึถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๔ การจัดทา “แผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan)”โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ

๑) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจาณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไรและเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า
กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓) การจัดการความรู้ให้เ ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรีนมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภ าษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕) การเข้ า ถึ งความรู้ เป็ น การท าให้ ผู้ ใ ช้ ค วามรู้เ ข้ า ถึ ง ความรู้ ที่ ต้ อ งการได้ ง่ า ยและสะดวก เช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การ
ยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้น
๗) การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การ
นาความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การ
นาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิด แบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้ มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
(ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
๒) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓) กระบวนการและเครื่องมือ – ช่ว ยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร
(ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
๔) การเรียนรู้ – เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
๕) การวัดผล – เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนาผลของการวัด
มาใช้ในการปรั บ ปรุ งแผนและการดาเนินการให้ ดีขึ้น มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่ อสารกับ

บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพารณาด้วยว่าจะ
วัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วักผลลัพธ์ (Out come)
๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล – เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่ว นร่ ว มของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่
ละช่วงเวลา

๘.นโยบายด้านภาระงาน
๘.๑ มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามคาสั่งมอบหมายงาน)
๘.๒ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
๘.๓ บุคลากรมีการพัฒ นา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยทุกงาน
จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค
และปรั บ ปรุง ภาระงานประจาทุกเดือน โดยให้ งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่ งการแบ่งงานและ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่ว นตาบลดอนตะหนิน แยกส่วน
ราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
๙.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
๙.๑ ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
๙.๒ ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
๙.๓ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน งานการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (เว็ปไซด์ อบต.ดอนตะหนิน)
๑๐.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
๑๐.๑ มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
๑๐.๒ ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
๑๐.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๑๐.๔ ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพ สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑๑.๑ มีการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้ว ยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร
๑๑.๒ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๑๑.๓ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานงานเจ้าหน้าที่
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๓) และรายงาน
สรุปผลประจาปี
๑๒. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
๑๒.๑ มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
๑๒.๒ มี ก ารจั ด ท าสรุ ป รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้
ประจาเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปทราบทุกดเดือน
๑๒.๓ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้
๑๒.๔ มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กอง
คลัง ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบเป็นประจาทุกเดือน
๑๓.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้ป ระมวล ขึ้น จากข้อเสนอแนะของผู้ บริห ารท้องถิ่นและประชาชนผู้ รับบริการ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่อง
กากับความประพฤติ ได้แก่
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
**************************************************************

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๒. องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีระบบบริห ารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ
ทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากร รวมทั้งมีโ ครงสร้างองค์กรและตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อบริห ารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
อบต.จึ ง มี ป ระกาศรั บ สมั ค รพนั ก งานจ้ า งในระบบเปิ ด และการรั บ โอนย้ า ยพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล สาหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือที่ทัน สมัยมาสนับสนุ น ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ ร ะดับ หน่ ว ยงานและบุ คคลทีส อดคล้ องกับแผนอัตรากาลั ง ตลอดจนประเมิน ขีดความสามารถต่างๆ
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตาบลนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสร รหาและ
เลื อกสรรพนั กงานส่ ว นตาบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่ ว นตาบล การรับสมัครพนักงานจ้าง ) ระบบ
กระบวนการอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการจั ด การข้ อ มู ล ความรู้ แ ละการประเมิ น ขี ด ความสามารถ และการจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิ การ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
และการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป

๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม

๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้ง
การสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยน
แนวคิ ด มุ มมอง น าเสนอแนวคิ ด ใหม่ ๆ เชิ ง สร้า งสรรค์ ของพนั ก งาน และน าผลที่ ไ ด้รั บ ไปปรับ ปรุ ง แนวทางการ
ดาเนิ น งานและกระบวนการต่ างๆ ให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และส่ งเสริ ม การทางานเป็ น ทีม ( Team of
Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่ วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัด
กิจกรรมทาความสะอาดในสานั กงานองค์การบริหารส่วนตาบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง

รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิ น ในการวิ เคราะห์ อัต รากาลั ง เพื่อ จัด ทากรอบอัต รากาลั ง
พนักงานองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลในแต่ล ะส่ ว นราชการ และ
น าไปสู่ การกาหนดจานวนประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนินมาพิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ง เพิ่ม หรือ
ลด จานวนตาแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล
จังหวัดนครราชสีมา เช่น การปรับปรุงตาแหน่งสาหรับพนักงาน
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลให้ ดารงตาแหน่ง ที่สู งขึ้นการขอเพิ่ ม
อัตรากาลั งข้ าราชการ/พนัก งานจ้าง,การปรั บเปลี่ ยนตาแหน่ ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
๑. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละ
หลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
จังหวัดกาหนด
๒.สรรหาพนักงานส่วนตาบลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.อบต. อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้
ตามกรอบอัตรากาลัง
๔. มี แ ผนและสามารถสรรหาพนั ก งานจ้ า งได้ ต าม
กรอบอัตรากาลัง

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่
ละตาแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มี ทักษะ หรือ สมรรถนะสู ง เพื่ อพั ฒ นาความก้า วหน้ าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตาแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
ส่วนตาบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขัน กันด้วย
ผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย ๑. มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ย วกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒ นาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส ามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ปฏิ บัติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยสวั ส ดิ การ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยสวั ส ดิ ก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่ ว นท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิ น รางวั ล ประจ าปี ส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า ง และ
พนักงานจ้างของส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั งหวั ด นครราชสี มา เรื่ อ ง
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศ อบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น ภายใน ๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่

องค์กร

สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วน
ตาบลที่สะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕
ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา
เพื่ อให้ พ นัก งานทุ ก คนร่ว มมื อกั นจั ดท ากิจ กรรม,และเพื่ อ
สร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้าง
ภาพลั ก ษณ์ที่ ดีข องส านั กงานให้ บุค คลทั่ว ไปได้ทราบและ
เข้าใจ
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตาบลเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้ บุคลากรในสั งกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะนาความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
การยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความ
ผูกพันที่ดีในองค์กร
๔.พนักงานส่วนตาบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงาน
อื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้ อ งถิ่ น สั ม พั น ธ์ อ าเภอและการแข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ เชื่ อ ม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขตอาเภอ
๖. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุ ก ระดั บ เป็ น ต้ น แบบและแสดงแบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า น
จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กร

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง

๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติ งานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้ องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตาม
กรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ของพนักงานส่วนตาบลที่เองค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็น
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล

