
 

 

 
 
 
 

การดำเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ   
อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 

 
 
 



 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 

********************************* 
                 องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ไดดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง เปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ไดแก การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
ของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษา วินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
                 ๑. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง  
                     เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และ
การบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเช่ืองโยงกับผลตอบแทนและ มี
การกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง  
                       กลยุทธ  
                       ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหวยไผ   
                       ๒. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง ดาน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา บุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน  
                        ๓. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ  
                        ๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก  
                        ๕. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร  
                        การดำเนินการ  
                        ๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และไดทบทวนและปรับปรุง โครงสราง
องคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ  (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  
                        ๒. จัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแทง) (รายละเอียดตามคูมือการ ประเมินผล
การปฏิบัติการ)  
                        ๓. จัดทำคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม คูมือ
แผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ)  
                     ๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  
                         เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเน่ือง โดยการเพ่ิมพูน ความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของ
องคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสบ ผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
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                          กลยุทธ  
                          ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ไทยเจริญ 
                          ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ ทอด
ตำแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
                          ๓. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก 
ระดับตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเน่ือง  
                          ๔. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.หวยไผ 
                          ๕. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด 
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเน่ือง  
                          การดำเนินการ  
                           ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
                           ๒. จัดสงบุคลากรตามสายงานเขารับการฝกอบรมฯ 
                      ๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
                          เปาประสงค สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนำไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
                            กลยุทธ  
                            ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร  
                            ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร  
                            ๓. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใชงานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต การ                  
                             ดำเนินการ  
                             ๑. กรอกระบบฐานขอมูลบุคลากรแหงชาติ เปนปจจุบัน  
                             ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการลาตางๆ ใหทันสมัยย่ิงขึ้น  
                             ๓. จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมดานสารสนเทศ 
                        ๔. นโยบายดานสวัสดิการ  
                            เปาประสงค เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให 
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ 
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย 
อาชีพปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมาย กำหนด และ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  
                            กลยุทธ  
                            ๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
                            ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  
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                              ๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการแตงกาย  
                              ๔. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร  
                              ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
                              ๖. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
                              การดำเนินการ  
                              ๑. จัดทำประกาศมาตรการใหรางวัลและบทลงโทษของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
                              ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหดีอยูเสมอ  
                              ๓. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซดขององคการ
บริหาร สวนตำบลหวยไผ 
                        ๕. นโยบายดานการบริหาร  
                            เปาประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการมีคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมี 
ประสิทธิภาพใหมีความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยาง ตอเน่ือง 
และเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว  
                             กลยุทธ  
                             ๑. กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน  
                             ๒. มีการกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และ 
ทิศทางที่วางไว  
                             ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว  
                             ๔. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมี 
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  
                             ๕. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง  
                             การดำเนินการ  
                              ๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลอยางตอเน่ีอง  
                              ๒. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสูผูบังคับบัญชาระดับตน 
                         ๖. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  
                            ๑. บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจ  
                            ๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน  
                            ๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน  
                            ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกำลังคน โดยใหมีอัตรากำลังในแผน 
อัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดังน้ี 
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กรอบอัตรากำลัง ๓ ป ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

สวนราชการ กรอบ 
อัตรา 

กำลัง เดิม 

อัตราตำแหนงที่คาดวา 
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ กลาง 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ ตน 

1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด 
หัวหนาสำนักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป) ระดับ ตน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1 1 1 1 - - -  
นิติกรปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางภารกิจ 
ผูชวยนิติกร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กองคลัง 
ผูอำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ตน 

1 1 1 1     

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1     
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน 1 1 1 1     
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 1 1 1     
พนักงานจางภารกิจ 
ผูชวยการเงินและบัญชี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    

กองชาง 
ผูอำนวยการกองชาง  
(นักริหารงานชาง) ระดับ ตน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    

นายชางโยธา  - 1 1 1  +1  วาง 
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 1 1 1     
กองการศึกษา 
ผูอำนวยการกองการศึกษา ระดับตน 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
+1 

   
วาง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 1 1 1     
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 1 1 1     
ครู คศ.2 1 1 1 1     
พนักงานจางภารกิจ 
ผูดูแลเด็ก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

    

หนวยตรวจสอบภายใน 
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
+1 

   
วาง 

รวม 20 23 23 23     
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การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
                    เน่ืองจากองคการบริหารสวนตำบลหวยไผ ไดขอความเห็นชอบบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงาน สวน
ตำบลจากการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงาน สวนทองถิ่น 
(กสถ.) ไดประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซด https://www.dlaapplicant2564.com/ เพ่ือเปน
การสรรหาคนดี คนเกงในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการ บริหารสวนตำบลหวยไผ ซึ่งขณะน้ียังไมได
ดำเนินการสอบแขงขัน เน่ืองจากมีการเลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                      ๗. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู  
                      ๑. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการ จัดการ
ความรู  
                      ๒. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอ้ือตอการแบงปนและถายทอด  
                      ๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรู ตางๆ ของ
องคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                      ๔. จัดทำ “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 
                      กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะ ชวย
ใหเกิดพัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ  
                     ๑) การบงช้ีความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจ ยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไร และ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจำเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร  
                     ๒) การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา 
ความรูเกา กำจัดความรูที่ใชไมไดแลว  
                     ๓) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการเก็บ ความรู
อยางเปนระบบในอนาคต  
                     ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา 
เดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ  
                     ๕) การเขาถึงความรูเปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน  
                     ๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทำไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ 
จัดทำเปนเอกสาร ฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบ ทีมขาม สาย
งาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรูระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรูเปนตน  
                     ๗) การเรียนรูควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค 
ความรูการนำความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 
                      กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบ
ความคิดแบบหน่ึง เพ่ือใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึง ปจจัยแวดลอมภายในองคกร     
ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังน้ี  
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                      ๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 
ผูบริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ 
ประเมินผล, กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน  
                      ๒) การสื่อสาร - เชน กิจกรรมที่ทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำ, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ 
ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร  
                      ๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถานที่ต้ัง 
ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร  
                      ๔) การเรียนรู- เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง  
                      ๕) การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม, มีการนำผลของ การ
วัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรใน ทุกระดับ
ใหเห็นประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ 
(System), วัดที่ผลลัพธ(Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come) 
                      ๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
การมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจ ระยะ
สั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา 
                    ๘. นโยบายดานภาระงาน  
                      ๑. มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน (รายละเอียดตามคำสั่งมอบหมายงาน)  
                      ๒. มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
                      ๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงาน 
จะตอง มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดำเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง 
ภาระงานประจำทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำคำสั่งการแบงงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ 
สวนราชการ ในองคการบริหารสวนตำบลไทยเจริญ แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่ ทุก
รอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
                    ๙. นโยบายดานระบบสารสนเทศ  
                       ๑. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน  
                       ๒. ใหทุกงานจัดทำฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานน้ันๆ และหาแนวทาง ใน
การเช่ืองโยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน  
                       ๓. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ โดยใหปฏิบัติตาม แผน
แมบทสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลหวไยผ งานการเจาหนาที่มีการประชาสัมพันธผาน เทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง (เวปไซด อบต.หวยไผ) 
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                        ๑๐. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร  
                           ๑. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอำนวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวม แกไข
ปญหา อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจำ  
                           ๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงาน รวมกัน  
                           ๓. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  
                           ๔. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
                           ๕. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทำงาน เพ่ือใหบุคลากร 
พัฒนา ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพ 
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
                        ๑๑. นโยบายดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
                            ๑. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
อยางตอเน่ืองดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร  
                            ๒. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
                            ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนำ ผล
มาเปนแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำ 
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และรายงานสรปุผลประจำป 
                          ๑๒. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ  
                            ๑. มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไป ตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 
                             ๒. มีการจัดทำสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได 
ประจำเดือน เวียนใหบุคลากร และประชาชนทั่วไปไดทราบทุกเดือน  
                             ๓. มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนระบบการบริหาร 
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช  
                             ๔. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยให 
กองคลัง ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไปไดรับ ทราบ
เปนประจำทุกเดือน 
                         ๑๓. นโยบายดนการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม  
                              ๑. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ของทองถิ่น  
                               ๒. จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม  
                                ๓. ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่นำไปสูการสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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                         ๑๔. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลหวยไผ อนุสนธิจาก
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกำหนด มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถาน ซึ่ง ไดประมวล ขึ้นจากขอเสนอแนะของ
ผูบริหารทองถิ่นและประชาชนผูรับบริการ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการ
และแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกำกับความประพฤติ ไดแก  
                            ๑. พึงดำรงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความ รับผิดชอบ  
                            ๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ  
                            ๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของ 
ประชาชนเปนหลัก  
                            ๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
                            ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
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