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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คร้ังที่ 1/2564 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอััราำำ ำัั     ี พื่อัช ใ้ชอำำาำ ำนอดครา ราใำ แผั 

ำาับััราำำ ำัั ทีอาั าับภำาำิจขั พทศบำั 
ด ำพอิอำำาีาับีาุ แผนอััราำำ ำัั  พื่อัำ ำนอดร ำแผนอ่ ชนม่
พืิอม าั าับภำาำิจขั นอ่วย ำอ แผั ำำาืิจำาณำีาับีาุ 
า บบ ำอชนใรัดร ใัั ำับร่วอาำ้ำำาชอีัจจุบัอ (ำำา
วิพราำ น์ภำา  ำอ ำำาพราียมำำาขใัมูั แผั ำำาา ดม
รวำมริดขั รณ ำาามำำาฯ แผั นูใทีอพำีอยวขใั ) 

 1.2 จัดท ำแผั ด ำพอิอำำารำมแผนอราานำขใำาำ้ำำา แผั ือัำ ำอจใำ 
ชนใทัอร่ัำำาพีัีอยอแผีั  นา่ัทดแผทอััราำำ ำัั ทีอัำััำนา่ั
คัอยใำย 

ด ำพอิอำำาชนใ ำรถ. ด ำพอิอำำาราานำแผทอชอร ำแผนอ่ รำย ำอ
บาินำา ร ำแผนอ่  นัวนอใำฝ่ำยืัฒอำาำยไดใ (อัำบานิำา ำอำำา
รัั  า ดับรใอ) จ ำอวอ 1 ััราำ แผั ร ำแผนอ่  อำย้่ำ ร ำาวจ 
(ีฏิบัริ ำอ/  ้ำอำญ ำอ) จ ำอวอ 1 ััราำ 

 1.  ำำาาับรมัรารัดพั่ัำพื่อับาาจุแผั แผร่ ร้ั พขใำาับาำ้ำำา นา่ั
ีา ำำศาับคัอยใำยือัำ ำอร่วอทใั ถิออ มำด ำา ร ำแผนอ่ ทีอว่ำ นา่ั
ีา ำำศาับรมัราพื่อัพีัีอยอรำย ำอทีอรู ขึ้อ 

ีา ำำศาับคัอยใำยือัำ ำอร่วอทใั ถิออทีอว่ำ  

 1.4 แผร่ ร้ั รณ ำาามำำาชอำำาราานำแผั พั่ัำราา ร ำแผนอ่ ว่ำ ชอแผนอััราำำ ำัั ชนใ ำรถ. พี็อนูใด ำพอิอำำาราานำ 
 1.5 ำำารัดพั่ัำบุรรัพื่อัพั่อัอา ดับร ำแผนอ่ ทีอรู ขึ้อ - 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนอืัฒอำบุรัำำาีา จ ำี  แผั ด ำพอิอำำารำมแผนอฯ ชนใ
รัดร ใัั รำมรวำมจ ำพี็อ 

มีำำาด ำพอิอำำาจัดท ำแผนอืัฒอำบุรัำำา ีา จ ำี  ื.ศ. 
2564 – 2566 คดยืิจำาณำบุรัำำา พขใำาับำำาับาม พื่อั
ืัฒอำรวำมาูใรำมรำย ำอร ำแผนอ่  ชนใพี็อไีรำมแผนอืัฒอำ
บุรัำำาฯ 

 2.2 ำ ำนอดพรใอทำ ำำาืัฒอำบุรัำำา พื่อัพี็อำาับชอำำาืัฒอำ
บุรัำำาแผร่ั ร ำแผนอ่  

มีำำาวำ แผนอำำาืิจำาณำร่ บุรัำำาพขใำาับำำาับามรำมรำย
 ำอรวำมำใำวนอใำชอแผนอืัฒอำบุรัำำาฯ 

 2.  ราใำ บทพาียอรวำมาูใพฉืำ ดใำอรำมรำย ำอชนใัยู่ชอา บบ ำอ  
E-learning 

ร่ พราิมชนใือัำ ำอร่วอร ำบัทีอบาาจุชนม่ ด ำพอิอำำาพาียอาูใ
ดใวยรอพั  ชอา บบ E-learning ชอวิ้ำรวำมาูใทัอวไีแผั 
พฉืำ ร ำแผนอ่  
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 2.4 ด ำพอิอำำาีา พมิอขใำาำ้ำำาร่วอทใั ถิออรำมพำณฑ์มำราฐำอ

ำ ำนอดร ำแผนอ่ ชอรวำมาูใ ทัำษ  แผัรมาาถอ  
นอ่วย ำอมีำำาีา พมิอบุรัำำารำมพำณฑ์มำราฐำอำ ำนอด
ร ำแผนอ่  พื่อัืิจำาณำจัดร่ บุรัำำาพขใำาับำำาับาม พื่อั
ืัฒอำรวำมาูใรวำมรำมำาถชอร ำแผนอ่ รำย ำอ 

 2.5 ด ำพอิอำำาีา พมิอรวำมืึ ืัชจขั บุรัำำา นอ่วย ำอมีำำาีา พมิอรวำมืึ ืัชจขั บุรัำำา รวัรดิำำา 
รภำืแผวด ใััมำำาท ำ ำอ บ ำพนอ็จรวำม้ับ ืาใัมท้ั 
ริดรำมแผั อ ำนัรวำมืึ ืัชจขั ือัำ ำอมำืฒัอำ แผั 
จัดชนใมีข้ัอื่้อฐำอขั ือัำ ำอ 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

 .1 ีา ้ำรัมืัอธ์แผั พนยแผืา่แผอวทำ พรใอทำ รวำมำใำวนอใำชอรำย
 ำอร ำแผนอ่ ชนใบุรัำำาทาำบ 

นอ่วย ำอ มีำำาีา ้ำรัมืัอธ์พรใอทำ รวำมำใำวนอใำชอรำย
 ำอร ำแผนอ่ ชนใบุรัำำาทาำบ ืาใัมท้ั ชนใร ำีาึำษำดั ำั่ำว 

  .2 ด ำพอิอำำาบัอทึำ แผำใไข ีาับีาุ  ขใัมูับุรัำำาชอา บบศูอย์
ขใัมูับุรัำำาทใั ถิออแผน่ ้ำริ ชนใถูำรใั  ราบถใวอ แผั พี็อีัจจุบัอ 

นอ่วย ำอ ด ำพอิอำำาีาับีาุ า บบดั ำั่ำวรำมา ย ทีอำาม
ร่ พราิมำำาีำราั ทใั ถิออำ ำนอด ทุำา ย แผ ใัวพรา็จรำมทีอ
ำ ำนอดไวใ 

  .  จัดชนใมีำา บวอำำาีา พมิอนัำำาีฏิบัริ ำอาำ้ำำาทีอพี็อธาาม
พรมัภำรแผั รำมำาถราวจรับไดใ 

นอ่วย ำอมีำำาถ่ำยทัดรัว้ี้วัด คดยนูใบั รับบัญ้ำรำม  ัำดับ 
ดูแผั ำ ำำับ ริดรำม แผั ีา พมิอนัำำาีฏิบัริ ำอ จอถึ 
รณ ำาามำำาำััออำาั นัำำาืิจำาณำนัำำาีฏิบัริ
าำ้ำำา ชอรวำมาูใ ทัำษ  แผั รมาาถอ ทุำรอ ัย่ำ พี็อ
ธาาม พรมัภำร แผั พี็อไีรำมพำณฑ์มำราฐำอำ ำนอด
ร ำแผนอ่  

  .4 จัดชนใมีำำาืิจำาณำรวำมดีรวำม้ับ รำมนัำำาีฏิบัรินอใำทีอ
าำ้ำำาัย่ำ พี็อธาาม พรมัภำร แผั รำมำาถราวจรับไดใ 

ืิจำาณำพั่อัอขั้อพ ิอพด่ัอือัำ ำอพทศบำั ราั้ ทีอ  1/2564 
ชนใพี็อไีรำมนัำำาีา พมิอำำาีฏิบัรินอใำทีอาำ้ำำา น่ำอ
ำา บวอำำารณ ำาามำำาืิจำาณำพั่อัอขั้อพ ิอพด่ัอ แผั 
าำยำำาีา ุ้มดั ำั่ำว 
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  .5 ด ำพอิอำำาืิจำาณำรวำมดีรวำม้ับำำาีฏิบัรินอใำทีอาำ้ำำา

ีา จ ำี  พื่อัยำย่ั ้มพ้ยแผำ่บุรัำำาดีพด่อ ดใำอำำาีฏิบัริ ำอแผั 
รุณีา คย้อ์ร่ัรำธำาณ้อ 

ีา ำำศพทศบำัร ำบัีัว พา่อั  นูใมีนัำำาีา พมิอนัำำา
ีฏิบัริาำ้ำำา า ดับดีพด่อ ราั้ ทีอ 1/2564 
 

  .6 จัดชนใมีำำาืัฒอำรุณภำื้ีวิรทีอดีแผำ่บุรัำำาชอดใำอ
รภำืแผวด ใััมำำาท ำ ำอ ดใำอรวำมีััดภัยชอำำาท ำ ำอ ดใำอำำามี
ร่วอา่วมชอำำาท ำ ำอ 

มีำำาจัดัุีำาณ์ำำาีฏิบัริัย่ำ ราบถใวอ 
จัดชนใมีพรา่อั ีฐมืยำบำั 
จัดำิจำาามบ ำพื็ญีา คย้อ์รำธำาณ  

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แผจใ ชนใบุรัำำาชอรั ำัดาับทาำบถึ ีา มวัจาิยธาามขใำาำ้ำำา
ร่วอทใั ถิออ แผั ีา ำำศรุณธาาม จาิยธาามขั ือัำ ำอพทศบำั 
แผั ือัำ ำอจใำ พทศบำัร ำบัีัว 

ีา ้ำรัมืัอธ์ชนใพจใำนอใำทีอาับทาำบีา มวัจาิยธาาม
ขใำาำ้ำำาร่วอทใั ถิออ ีา ำำศรุณธาาม จาิยธาามือัำ ำอ
พทศบำัแผั ือัำ ำอจใำ พทศบำัร ำบัีัว 

 4.2 ชนในูใบั รับบัญ้ำมับนมำย ำอแผำ่นูใชรใบั รับบัญ้ำัย่ำ พี็อธาาม 
ไม่พั่ัำีฏิบัริ าวมถึ ำำารวบรุม ำ ำำับ ริดรำม แผั ดูแผั
นูใชรใบั รับบัญ้ำ ชนใีฏิบัริ ำอรำมนััำพำณฑ์ แผอวทำ  า พบียบ แผั 
ำฎนมำยทีอพำีอยวขใั  

ด ำพอิอำำาแผบ่  ำอแผั มับนมำยนอใำทีอรวำมาับนิด้ับขั 
แผร่ั ร่วอาำ้ำำา 

 4.  ร่ พราิมชนใบุรัำำาีฏิบัริ ำอรำมแผนอำำาพราิมราใำ มำราฐำอ
วิอัย รุณธาาม จาิยธาามแผั ี้ั ำัอำำาทุจาิร ีา จ ำี  บีา มำณ 
ื.ศ. 2562 – 2564 

มีำำาด ำพอิอำำารำมแผนอ คดยราุีาำย ำอนัำำาด ำพอิอำำา
แผนอำำาร่ พราิมวิอัย รุณธาาม จาิยธาามแผั ำำาี้ั ำัอำำา
ทุจาิร รัา์าัี้ัออ 

 


