
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
****************************** 

 
 

 ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๖ ด้าน ได้แก่  ๑.ด้านความโปร่งใส  ๒.ด้านความพร้อม
รับผิด  ๓.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ๕.ด้านคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน และ  ๖.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เป็นไปด้วยความมี
คุณธรรม โปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
จึงก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้ 
 
๑. นโยบายด้านความโปร่งใส 
           ๑.๑  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักโดยให้
ระบุรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนด้วย ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 ๑.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 ๑.๑.๓ ด าเนินการโครงการ 
 ๑.๒ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐  วันท าการหลังจาก 
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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 ๑.๒.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ  งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ 
คัดเลือก 
 ๑.๒.๓ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ๑.๓ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบผ่าน
เว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

๑.๓.๒  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ 
โครงการ 

๑.๓.๓  ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
๑.๓.๔  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
๑.๓.๕  ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ 

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑.๔.๑  ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
๑.๔.๒  น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 มาใช้ในการปรับปรุง

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๑.๕  มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๕.๑  มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
๑.๕.๒  มีข้อมลูอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออ่ืนๆ 
๑.๕.๓  มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 

Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท าการ 
๑.๕.๔  มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ 

  ๑.๖  มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
๑.๖.๑  มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
๑.๖.๒  มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๑.๖.๓  มีระบบการตอบสนอง หรือ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 
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๑.๖.๔  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
 
๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
     ๒.๑ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     ๒.๒ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
     ๒.๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
    ๒.๔ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
    ๒.๕ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
    ๒.๖  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๓. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๑  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับ
การให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
    ๓.๒  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้อง 
    ๓.๓   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือ
สัมปทานใดๆของหน่วงงาน 
    ๓.๔  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
    ๓.๕  การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่มีการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 
 
 
      



 
- 4 - 

 
๔.นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
    ๔.๑  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี   
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
    ๔.๒  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉย
และพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติกร หรือกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จริยธรรม หรือทางเว็บไซต์ www.chanaming.com  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
   ๔.๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุก
รูปแบบ 
   ๔.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไป
ใช้ส่วนตัว 
   ๔.๕ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   ๔.๖ ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๘ ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๔.๘.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
๔.๘.๒ ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๘.๓ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่
๔.๘.๔ ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
   ๔.๙ ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 

๔.๙.๑  ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

๔.๙.๒ ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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  ๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
๔.๑๐.๑  ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี 

ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
   ๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 
   ๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
   ๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   ๕.๕ ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
   ๕.๖ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาใน
งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
   ๕.๘ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ 
   ๕.๙ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๕.๑๐ ให้มกีารปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
๕.๑๐.๒ ให้จัดท ารายงายผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง การปฏิบัติงาน 
   ๕.๑๑ ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

๕.๑๑.๑ ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

๕.๑๑.๒  จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามภารกิจหลัก 
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๖. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   ๖.๑ ให้ถ่ายทอดประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้รับทราบ 
   ๖.๒ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม น าประกาศนโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.chanaming.com 
   ๖.๓ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง น าประกาศนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
   ๖.๔ ให้ผู้บริหาร แสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ในคราวประชุมภายในหรือ
การประชุมประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส 
 

ประกาศ   ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 
                        (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.changming.sn./


 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช้ีวัด และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ล าดับ 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 
กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ท างานแบบมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม  
และมีการบูรณาการร่วมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติบุคลากรให้ม ี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหาร
ราชการยุคใหม ่
2.  จัดประชุมเพื่อการรับฟังความ
คิดเห็นของข้าราชการในทุกระดับ
สม่ าเสมอ 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมงานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย  ท างานมีความสุข 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ
และความจ าเป็นของส่วน
ราชการ  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลัง
ให้เหมาะสม กับภารกิจ 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
 

1. จ านวนครั้งในการปรับแผน
อัตราก าลัง 
2.  ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท า
แผนผังเส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

3 ส่งเสริมสวสัดิการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่
ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ 
ตามกฎหมาย 
 

1.  ให้พนักงานน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการท างาน
และในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และ
สวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างาน 
 

1.  จ านวนสวสัดิการ
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย 
ก าหนด 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ 
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการ 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

4 มีระบบการบริหารผลงานท่ี
เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ี
เที่ยงตรง เชื่อถือได ้
2.  มีการติดตามและระเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
3.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการ
ท างาน และบริการ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.  ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
  
 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

5 
 
 
 

มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ 
ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้กับพนักงาน 
2. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารดา้น
การบริหารงานบุคคลอย่างเปิดเผย 
สามารถตรวจสอบได ้
3. มีการลงลายมือช่ือรับทราบผลการ
ประเมินในการเลื่อนขั้นในแต่ละครั้ง
และปิดประกาศอย่างเปิดเผย 

1.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการใช้ดลุพินิจของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  มีการจดัเก็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับดา้นการ
บริหารงานบุคคลไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ 
3.  มีการจดัโครงการ/กจิกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไมโ่ปร่งใสด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 
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ล าดับ 

ที ่
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมลู
ความรู้  และพัฒนาองค์กร 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

1.   มีการจดัอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู ้
3.  มีการเกบ็รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
และหมวดหมู ่
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร  
5. การสอนงานกันเอง 
6. มีการจัดท าบันทึกรายงานหลังการเข้ารับ
การฝึกอบรมและได้ถ่ายทอดความรู้โดยการ
ประชุมหรือจดัท าเป็นคูม่ือฯลฯ 
7. มีการประเมินก่อนและหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1.ระดับความส าเร็จในการ
เผยแพร่องค์ความรู ้
2.จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 
3.ร้อยละของบุคลากร 
ที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
4.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานหรือผลการ
ปฏิบัติงานหลังเขา้รับการ
ฝึกอบรม 
   

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

7 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ 
 

1. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมระสิทธิภาพ 
2.มีการพัฒนาความรูด้้าน IT ของบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

1. จ านวนกิจกรรมดา้นการ
บริหารงานบุคลากรที่ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและให้บริการ 
2.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
3.ปรมิาณการใช้วัสดุ
ครุภณัฑ์ลดลง 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

8 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้
มมีีความก้าวหน้าในสายงานและ
ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบตัิงานดีเด่น
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 

1.จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติแก่พนักงานท่ี
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบตัิ
ตนเป็นคนดีของสังคมและเพื่อนรว่มงานในแต่
ละป ี
2.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลกการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
 

1.พนักงานมีความพึงพอใจ
กับโครงการเชิดชูเกียรต ิ
2. ปฏิบัติงานถูกต้อง
ระเบียบไมม่ีข้อทักท้วงของ
หน่วยงานท่ีเข้าท าการ
ตรวจสอบ 
3.การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลในแต่
ละครั้งผลการประเมินไมต่่ า
กว่าระดับดีมากทุกครั้งและ
ทุกราย 
 

ต.ค 64-  
ก.ย.65 

 
 
 
 
 



 

การด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  
 

 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้ว 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ท างานแบบมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีมและมีการบูรณา
การการร่วมกัน 

พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทัศนคตบิุคลากรให้มี
วิสัยทัศและเข้าใจใน
ระบบบริหารราชการ
ยุคใหม่ 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

2 มีการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจ
และความจ าเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

จัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 

ได้มีการจัดท าคู่มือ
แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ิมเติม 
ที่ไม่ใช่ภาคบังคับตามกฏหมาย 

จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างานให้ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม และให้การ
ตรวจสุขภาพอยู่เป็น
ประจ า 

พนักงานมีสุขภาพที่
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
อารมณ์ดีท างานอย่าง
มีความสุข 
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4 มีความโปร่งใสในทุก
กระบวนการของการบริหารทัพ
ยากรบุคคล 

จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
บริหารงานบุคคล
อย่างเปิดเผยสามารถ
ตรวจสอบได้ 
มีการลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการ
ประเมินในการเลื่อน
ขั้นในแต่ละครั้งและ
ปิดประกาศอย่าง
เปิดเผย 

ได้มีการจัดกิจกรรม
การเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าปี 
พ.ศ.2564 และ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือใช้
ดุลพินิจของผู้บริหาร
ในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

5 
 
 

สนับสนุนให้ข้าราชการมีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบบงานเป็นอย่างดี 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ

แล้ว 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

6 สนับสนุนให้ข้าราชการมีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและมี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ใหม่ๆให้กับ
บุคลากรอยู่เป็น
ประจ าและสม่ าเสมอ 
 
ได้มีการจัดท ารายงาน
ผลการฝึกอบรมในแต่
ละครั้งที่ไปฝึกอบรม 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
รู้ทันระเบียบที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาและทัน
ต่อเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว 
 
พนักงานได้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับมาจากการ
ฝึกอบรมให้กับเพ่ือน
ร่วมงานโดยการ
สอนงานหรือ
ถ่ายทอดความรู้ต่อที่
ประชุม 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้
มีความก้าวหน้าในสายงานและ
ย่องย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

ได้จัดท าโครงการเชิด
ชูเกียรติแก่พนักงาน
ส่วนต าบลที่ได้รับผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและ
เป็นคนดีของสังคม
และเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงาน 

พนักงานมีความพึง
พอใจกับโครงการ
เชิดชูเกียรติประจ าปี 
พ.ศ.2564  
 
พนักงานปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบ
ไม่มีข้อทักท้วงของ
หน่วยงานที่เข้าท า
การตรวจสอบ 
 
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 

 


