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เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุง่ฝน 
จังหวัดอดุรธานี 



การด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
พ.ศ.2564 

 

ล าดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาการด าเนินการ 

1 ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความ 
โปร่งใสเป็นธรรมโดยคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการประเมินฯ 

 
2. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ 

แก่สายตา 

 

 
3. พัฒนาระบบการประเมิน ผลการ 

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ เป็นธรรม 
ตามผลงานปฏิบัติงานที่แท้จริง 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ 
ประเมิน 

 
มีผลงานดีเด่น พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ 
เกียรติบัตรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน มี
ความกระตือรือร้นมากยิ่งข้ึน ท าให้งาน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

ม.ค. - ธ.ค. 
64 

 
 

1 ต.ค. 63 
30 ก.ย. 64 

 
 

1 ต.ค. 63 
30 ก.ย. 64 

2 ด้านอัตราก าลังและบริหาร 
อัตราก าลัง 

1.  บริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจโดยปรับปรุงโครงสร้างและ 
อัตราก าลังให้เหมาะสม 

 
2. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า 

ให้กับพนักงาน 

 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
สอดคล้องกับภารกิจ และมีภาระค่าใช้จ่าย 
ตามมาตรา 35 ไม่เกินร้อยละ 35 

 
จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน 

 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 

ม.ค. - ธ.ค. 
64 

 

ม.ค. - ธ.ค. 
64 

 
 

1 ต.ค. 63 
30 ก.ย. 64 



 ี่ ล าดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาการด าเนินการ 

3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมี 
ส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆข้ึน 
เพ่ือความสามัคคี 

 
2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากการ 

เข้ารับการฝึกอบรมโดยการสอนงาน  
    แจก เอกสาร ประชุมหารือท าคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน 
 

3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
กิจกรรมและกระบวนการท างาน 

 

4. ให้บุคลากรมีความตื่นตัวและ 
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมรับ 
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ทันต่อเทคโนโลยี 

การให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร 
 
 

                                                      

 ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 
 
 

 
บุคลากรมีความสนใจ และให้ความร่วมมือ 
รับฟังแล้วน าไปปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า อยู่เป็น 
ประจ า 

 
สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้โดยไม่ 
มีข้อผิดพลาด 

ม.ค. - ธ.ค. 64 
 
 

 

ม.ค. - ธ.ค. 64 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 64 
 

 

ม.ค. - ธ.ค. 64 

 



ล าดับที ่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

4 ด้านการสร้างความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน         
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่ง 
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาใน 
ระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือสร้างความก้าวหน้าใน 
สายงาน 

3. ให้มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรทั้ง 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

4. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตามผล 
การปฏิบัติงานจริง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 
 

 
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว้ 
 

บุคลากรมีความพอใจกับผลการประเมินของ 
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. - ต.ค. 64 
 
 

 
ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 

64 

 
 

ม.ค. - ต.ค. 64 
 

ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 
64 

5 ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคลากร ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 

การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่มี 
ข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงจากหน่วยงานที่ 
เข้าตรวจสอบในแต่ละครั้ง 

ม.ค. - ต.ค. 64 

6 ด้านการสรรหาคนเก่งเพ่ือ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน 

1. จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

2. มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นที่ผ่าน 
การคัดเลือกประจ าปีงบประมาณละ 2 
คน 

3. จัดท าประกาศยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน 
ดีเด่น 

ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ 
องค์กร พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน มากยิ่งขึ้น พนักงานมีก าลังในการ
ท างานที่ได้รับการยก 
ย่องชมเชย 

ม.ค. - ต.ค. 64 
 

ม.ค. - ต.ค. 64 
 

ม.ค. - ต.ค. 64 



ล าดับที ่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

7 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 

1. จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน 
ร่วมในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น 

2. ให้ถือประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรม 
และจริยธรรมของข้าราชการ 

บุคลากรในองค์กรให้ความสนใจในกิจกรรม 
 
 

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไป 
ตามแผนงานสามารถตรวจสอบได้ 

ม.ค. - ต.ค. 64 
 
 

ม.ค. - ต.ค. 64 

8 ด้านการรักษาวินัยของ 
บุคลากรในหน่วยงาน 

1.  ออกมาตรการด าเนินทางวินัยหรือการ 
ลงโทษ 
1.1 มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

พิจารณาลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิด 
วินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ 
ท าบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบ 
งานอ่ืนให้ปฏิบัติเนื่องจากกระท าผิดแล้วเสนอให้ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

1.2 มีมาตรการรักษาวินัย โดยลดหย่อน 
โทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 
ครั้ง ยกเว้นการกระท าวินัยในมาตรการที่ 
ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ 

1.2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันใน 
สถานที่ราชการ 

 

พนักงานประพฤติปฏิบัติตามประกาศหลัก 
เกณ์หรือระเบียบตามที่ก าหนดไว้และ ป ระ
พฤติโดยมิชอบของพนักงานใน หน่วยงาน 

 

ม.ค. - ต.ค. 64 



ล าดับที ่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

  1.2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรม
เรียกร้อง 

ผลประโยชน์จากประชาชนนอกเหนือจากที่ 
กฏหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ 

1.2.3 การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  

9 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ 
สะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม 
กฏหมาย 

บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการของ 
หน่วยงาน 

ม.ค. - ต.ค. 64 

 


