
  

 
 

รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑ 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่  อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
************************************  

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้ปรับปรุงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร ่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ที่ตั้งไว้ 
จึงรายงานการผลดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    
 ผลการดําเนินงาน  
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๑.  การวางแผนอัตรากําลัง  ๑.มีการวางแผนอัตรากําลังโดยวิเคราะห์และ 
กําหนดแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การเปล ียนแปลง และรายงานต่อผู้บริหาร  
๒. จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓- ๒๕๖๕) 
เพ่ือใช ้ในการกําหนดโครงสร้างและกรอบอัตรา กําลังคน 
แสวงหาคนตามคุณลักษณะท่กี ําหนดและ 
เลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือเข้ามาปฏิบัติงาน  

  

๒. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์  

๑. มีการจัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ 
สรรหา การเล่อื นขั้นเงินเดือนและปรับตําแหน่ง การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน  
  

  

  
 
 



๒ 
  ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

  ๒.จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธ์ของงาน และ  
     สมรรถนะหลัก  
๓.จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในระบบแท่ง เพ่ือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ 
   ให้ทุกสํานัก/กอง ได้นําไปเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานบุคคล  
๔.มีการกําหนดติดตามผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   และรายงานให้ผู้บริหารทราบ อย่าง น้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือทุก ๖ 
   เดือน  
๓. จัดทํานโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ประจําปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๓  

  
  

๓.  การสรรหาและคัดเลือก 
และการบรรจุและแต่งตั้ง  

๑.  มีการรับสมัครและคัดเลือก เพ่ือสรรหาเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    พนักงานทั่วไป พนักงานจ้าง เหมาตามโครงการ ดังนี้  
- บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  ๓  ตําแหน่ง 
          (ทดแทนอัตราตําแหน่งเดิม)  
- บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ ตําแหน่ง  
- พนักงานจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
          จํานวน ๗ ตําแหน่ง (พนักงานเก็บขยะ พนักงานทําความสะอาด 
          ผู้ดูแล เด็ก)  
๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือก  
  เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ท่มี ีความรู้  
  ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจแต่ ละหน่วยงาน  
๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการพนักงาน 
   องค์การบริหารส่วน ลูกจ้างประจํา และพนักงาน จ้าง  

  

๓. การสร้างแนวทางการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

๑.มีการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
๒.มีการจัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในระบบแท่ง 
  เผยแพร่ทุกสํานัก/กอง เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ  

  

  



๓ 
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๔.  การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล  มีการบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบฐานข้อมูล 
บุคลากรท้องถ่นิ แห่งชาติอย่างครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน  
  

  
  

  

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : พัฒนาบคุลากรให้มีความเช ี่ยวชาญและเป็นทรัพยากรท ี่มีคุณค่า 
ผลการดําเนินงาน  
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๑.  การพัฒนาทรัพยากร บุคคล  ๑.  การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
๓.  การจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 
     พ.ศ. ๒๕๖๓  
4..การจัดทํากลยุทธนโยบายและการบริหารพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ  
๕. มีการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
    Planing)  

  
  

๒. การปรับปรุงสมรรถนะ  ๑. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
    อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
    บุคลากรเป็นประจําทุกเดือน   

  

๓.  การจัดทําระบบองค์ ความรู้  ๑. มีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์กรท ี่ด ี  
๒. มีการจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๓. มีการจัดทําประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ  
๔. จัดทําระบบการจัดการองค์ความรู้ ตามแผนการ 
   จัดการองค์ความรู้ (KM Action Plane) และส่งเสริมให้ 
   เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

  



๔ 

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

  

๕. มีการจัดประชุมประจําเดือนทุกเดือน เพ่ือ แลกเปล ี่ยน 
    องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลย ีการทํางานใหม่ๆ 
    แก่พนักงาน  
๖. มีการจัดทําประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  
    และการป้องกันการทุจริต  
๗. มีมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับ 
    สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน  
๘. มีการจัดทําคู่มือกลาง และคู่มือการปฏิบัติงาน  
    เฉพาะตําแหน่ง  

  
  

๓.  การเสริมสร้างวินัย ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  

๑. มีจัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ   
๒. มีการจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๓. มีการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการ 
    ป้องกันการทุจริต  
๔. มีการจัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบนในการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง  
๕. มีการจัดทํามาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มี 
    คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
๖. มีการจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
๗. มีการจัดทําคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๘. มีการจัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
๙. มีการจัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน  
๑๐. มีการจัดทํามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและ 
     แจ้งเบาะแสการทุจริต  
๑๑. มีการจัดทําแผนเสริมสร้างวินัย และคุณธรรม  

  

  
 



๕  
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ : เสรมิสร้างความผูกพนั และมุ่งม่ันทุ่มเท เพ ื่อความสาํเร็จขององค์กร 
ผลการดําเนินการ  
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๑.  การจัดทําแผน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

๑.  มีการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
     Planing) และเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ ห้ทราบโดยทั่วกัน  

  
  

๒.การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  

๑.  มีการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการทํางาน ด้วยการ 
     เบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาการปฏิบัติงานในวันหยุดของ  
     พนักงานเก็บขยะ   
๒. กําหนดให้มีการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาตาม โครงการ 
    เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ ราย 
    และพนักงานจ้างทั่วไปได้รับการเลือกสรรเป็น 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๓ ราย ตามผลงานท่ี 
    ดีเด่นท่ีเป็นท่ีประจักษ์  
๓. มีการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ความ 
    ปลอดภัยให้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

  

๓.การสร้างผู้นําต้นแบบใน 
การปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 
ด้วยความทุ่มเท มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  

๑. มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ 
   อบรมให้ความรู้เป็นประจําทุกเดือน ในการประชุม 
   ประจําเดือนพนักงาน  
2. มีการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านการ ให้บริการ 
 มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ 
   ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวน ๒ ราย  
๓. มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทําความสะอาดชุมชน เก็บ ขยะ 
   ล้างรางระบายนํ้าขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืชลํานํ้า 
   เข้าวัดทําบุญถวายนํ้าปานะ และ ปลูกต้นไมใ้ นวันสําคัญ 
   เช่น วันพ่อวันแม่ 
๔.  มีการประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
๕.  มีการดําเนินการ Big Cleaning Day หรือ ๕ ส. ทุกวัน 
    พุธของสัปดาห์  

  



๖ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพ  
ผลการดําเนินการ  
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๑.การปรับปรุงโครงสร้าง 
องค์กรให้มีความคล่องตัวทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
ให้บริการอย่างเป็นธรรมและ 
ทั่วถึง  

๑.มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการให้บริการ  
   สาธารณะ แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
๒. มีการจัดทําแผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการ 
    ปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานบริการ  
๓.มีการกําหนดค่านิยมองค์กรในการให้บริการอย่าง 
   เท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ตามคําขวัญ “ยึดมั่น 
   ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”  
๔. มีการเพ่มิ ช่องทางการให้บริการออนไลน์ EService 
    แก่ประชาชน ในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  

  
  

๒.  พัฒนาระบบบริหารงาน 
ให้มีคุณภาพ  

๑.  มีการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารในการ 
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์และรายงานผล พร้อมทั้ง 
เสนอแนะแนวทางการปรัปปรุงแกไ้ ข  
๒. มีการดําเนินการบริหารความเส่ยี ง จัดทําแบบ 
ประเมินควบคุมภายใน ตามท่รี ะเบียบฯ กําหนด ๓. 
พัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชใ้ นการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การ 
ตั้งกลุ่มไลน์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 
มีการสั่งการและ ติดตามผลการปฏิบัติงานทางไลน์  
๔. มีการจัดสภาพแวดล้อมในท่ที ํางานให้มีแสงสว่าง 
เพียงพอ อุณหภูมิท่เี หมาะสม สวยงาม ทันสมัย สะอาด 
สร้างบรรยากาศในการทํางานท่ีดี  

  

๓.  การพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการนําเทคโนโลยี  
    สารสนเทศมาใชใ้ นการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การ 
    ตั้งกลุ่มไลน์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 
    มีการสั่งการและ ติดตามผลการปฏิบัติงานทางไลน์  

  



๗ 

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

  ๒.มีการจัดสภาพแวดล้อมในท ี่ทำงานให้มีแสงสว่าง 
   เพียงพอ อุณหภูมิท ี่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย สะอาด 
   สร้างบรรยากาศในการทํางานท ี่ด ี 
๓.มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
   คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยด้วยการจัดซื้อเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊กที่มสีมรรถนะสูง เครื่อง 
   ปริ้นเตอร์ เครื่องอ่านบัตร (Smart card reader) ให้ทุก 
   สํานัก/กองเพ่ือใช ้ในกระบวนงานท่ี ให้บริการประชาชน 
๔.มีการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพ ื่มช่อง  
   ทางการให้บริการผ่าน E-Service เพ่ืออํานวยความ 
   สะดวกในการให้บริการ ให้ง่ายและทันสมัยมากยิ่ง ขึ้น  
  

  
  

  
  ยุทธศาสตร์ที ่๕ : สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ เพื่อพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผลการดําเนินการ  
  

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

๑.  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  ๑.  มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ บริเวณศูนย์ข้อมูล 
     ข่าวสารของราชการ  
๒. มีการรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
    เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ทันที  
๓. มีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
    ปฏิบัติงานไว้บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    เพ่ือให้สามารถ สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ 
๔. จัดให้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็น 
    ประจําทุกเดือน  

  
  

 



๘ 

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมายเหตุ  

  ๕. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    เป็นประจําทุกเดือน และจัดทําเอกสารแผ่นพับ เผยแพร่ข้อมูล  
๖. มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
    คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือใช ้ในการปฏิบัติงาน และ 
แลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร ์โน้ตบุ๊ก ไวไฟ ไลน์กลุ่มองค์การ
บริหาร 
    ส่วนตําบลบ้านไร ่ 
๗. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกลาง และคู่มือปฏิบัติงาน 
    เฉพาะตําแหน่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  
    และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร ่ 
๘. มีการจัดทําแผ่นพับธรรมาภิบาล แผ่นพับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน 
     สร้างความเข้าใจและเผยแพรโ่ ดยทั่วกัน  
๙. เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์  
    และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ได้แก่  
- ประกาศมาตรการคุณธรรมจริยธรรม 
          และการป้องกันการทุจริต  
- ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
- ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
          ความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้ นการดําเนินงาน  
- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการองค์กรท ี่ดี 
- ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

  
  



๙ 

ประเด็นดําเนินการ  ผลการดําเนินการ  หมาย 
เหตุ  

  - ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ  
           ดําเนินงาน  
- ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต  
- ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

  
  

๒. จัดให้มีการ 
ประชุมรับฟังความ 
คิดเห็น 
แลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู้ทางวิชาการ  

๑.  มีการจัดประชุมประจําเดือนพนักงานและผู้บริหารเป็นประจําทุก เดือน 
     โดยใช้เป็นเวทีแลกเปลย่ี นเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
     ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน  

  

๓.  สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ใน 
การทํางาน  

๑. ส่งเสริมให้มีการเข้ากลุ่มไลน์ท้องถ่นิ กลุ่มไลน์วิชาการต่าง ๆ เพื่อ  
    แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยใี นการ 
    ปฏิบัติงาน รวมทั้งรู้ทันการเปล่ยี นแปลง ไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎหมาย 
    ที่ออกมาใหม่ หรือแนวทางนโยบายการทํางาน เพ่ือให้สามารถ  
    ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันกาลอยู่เสมอ  
๒.จัดตั้งกลุ่มไลน์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร ่เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ 
   ทํางานทุกรูปแบบ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย และแนวทาง 
   การปฏิบัติให้พนักงานทราบอยู่เสมอ  

  

  
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  

๑.การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกสํานัก/กอง เท่าท่ีควร เนื่องจากไม่เห็นความสําคัญ ส่วนใหญใ่ ช้คนไม่ตรงกับงาน  

๒. ไม่มีการพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน  

๓. ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณ  
  
  

  
 
 



๑๐ 
ข้อเสนอแนะ  

๑.ควรมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร.ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้อง 

   กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์อยู่เสมอ  

๒.ควรมีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริการจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

   เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และทุ่มเทในการทํางาน  

3.ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

   ทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

๔.ควรพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ยี นความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่าง ต่อเนื่อง 
เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่งิขึ้นไป  

๕.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต  

๖.ควรกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระดับสํานัก/กองอย่างสม่ําเสมอพร้อมทั้ง 
รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค อย่างสม่ําเสมอ เพ ื่อจักได้นํามาเป็น 
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก ้ไขต่อไป  
  
          **********************************  

  


