
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวดั  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแกน่ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน
กำลังคน 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 
ปี เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังท่ีรองรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน  

2. จัดทำและดำเนินการ
สรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังท่ีลาออก หรือ
โอนย้าย 

3. รบัสมัครคัดเลือก สรรหา
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกจิของหน่วยงานเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารบัราชการ หรือ
ประกาศรบัโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งท่ี
ว่างหรือประกาศรบัสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานท่ี
สูงขึ้น  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการสรรหาและ
เลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผน
อัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น

- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม 
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปจัจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ท่ีเกีย่วข้อง ) 

- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกจิ และ
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)   สังกัดสำนักปลัด  อบต. 
เมื่อวันท่ี 20  มกราคม 2565 

 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างท่ัวไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามคำสั่ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าวัด ท่ี 64/2565 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนกังานจ้าง 

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวัด เพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบรูณ์และ
เป็นปัจจุบัน  

 



ปัจจุบัน 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพฒันา
บุคลากร 

1. จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำป/ีนโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจำปี 
และดำเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯให้สอดคล้องตาม
ความจำเป็น 

 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ
เสริมสรา้งคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

3. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้   

 

 

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพฒันาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วม
ในการผลักดันนโยบายใหบ้รรลุเป้าประสงค์ต่อไป 

 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ….องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวดั…. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด… โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถงึ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำมา
ประยุกตใ์ช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าวัดเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพือ่การ
เรียนรู ้

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 



ทักษะ และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอ
ภาค แลสามารถตรวจสอบ
ได้  

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดบั ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดบั ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าวัดว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่บัทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลทา่วดัว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง  

ตามคำสั่งของ….ชื่อหน่วยงาน….. 

 

- มีการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการ



มอบหมายงานใหแ้ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏบิัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลท่าวัด ปี 
2561  - 2565 

 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดปี 2561  - 2565 

– มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดปี 2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม 
และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ด้านความปลอดภยั
ในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏบิัติงานอย่างครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของอบต.ท่าวัด 

 

 

 

 

 

 



 


