
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2565 
องคการบริหารสวนตําบลคําแมด 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการวางแผน

กําลังคน 

 1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 

3 ป เพ่ือใชในการกําหนด

โครงสรางและกรอบ

อัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจ

ของ หนวยงาน  

2. จัดทําและดําเนินการ

สรรหาขาราชการ และ

พนักงานจาง ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน

อัตรากําลังท่ีลาออก หรือ

โอนยาย 

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคน

ดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุ

แตงตั้งเขารับราชการ หรือ

ประกาศรับโอนยาย พนักงาน

สวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนง

ท่ีวางหรือประกาศรับสมัคร

บุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ี

สูงข้ึน  

4. แตงตั้งคณะกรรมการ

ในการสรรหาและ

เลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรเพ่ือวางแผน

อัตรากําลังใหมีความ

ครบถวน สมบูรณและเปน

ปจจุบัน 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนงใหมเพ่ิม 

รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให

สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  

(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 

คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูท่ีเก่ียวของ ) 

- ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  

ตําแหนงคนงาน สังกัดสํานักปลัด   เม่ือวันท่ี 18  กุมภาพันธ  2565. 

- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลากรพนักงานจางท่ัวไป ประจําป พ.ศ. 2565   ตามคําสั่ง

องคการบริหารสวนตําบลคําแมด         ท่ี    26/2565     ลงวันท่ี     

18  กุมภาพันธ  2565   เรือ่ง แตงตั้งการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลากรพนักงานจาง 

- ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลคําแมด    เพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมีความครบถวน สมบูรณ

และเปนปจจุบัน  

 

  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการพัฒนา

บุคลากร 

1. จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรประจําป/

นโยบายพัฒนาบุคลากร

ประจาํป และดําเนินการ

ตามแผนฯ/นโยบายฯให

สอดคลองตามความ

จําเปน 

 

2. กิจกรรมการประชุม

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และความ

โปรงใส ขององคการ

บริหารสวนตําบลคําแมด  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

3. สงเสริมและพัฒนา

องคกรมุงสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู   

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา

บุคลากรประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวน

รวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 

 

 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด   ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ 

เจาหนาท่ี ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก

รูถึงผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม และสามารถนํามา

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางขององคการ

บริหารสวนตําบลคําแมด  เรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดยการจัดมุมเอกสาร

เพ่ือการเรียนรู 

ดานการประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

1. ดําเนินการประเมิน

ขาราชการ เจาหนาท่ี และ

ลูกจาง ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง ในความรู 

ทักษะ และสมรรถนะ  

2. จัดใหมีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ ท่ีเปนธรรมเสมอ

ภาค แลสามารถตรวจสอบ

ได  

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล 

กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไป

ตามหลักเกณฑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

1. ดําเนินการประเมิน

ขาราชการ เจาหนาท่ี และ

ลูกจาง ตามมาตรฐาน กําหนด

ตําแหนง ในความรู ทักษะ 

และสมรรถนะ  

2. จัดใหมีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  

ท่ีเปนธรรมเสมอภาค แล

สามารถตรวจสอบได  

 

 

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือ

พิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใน

ตําแหนงตามสายงาน 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวช้ีวัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง  

ดานการสงเสริม

จริยธรรมและรกัษา

วินัยของบุคลากรใน

หนวยงาน  

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด 

รับทราบถึงประมวลจริยธรรม

ขาราชการสวนทองถ่ิน และ

ขอบังคับขององคการบริหาร

สวนตําบลคําแมด   วาดวย

จรรยาบรรณขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

2. ใหผูบังคับบัญชา 

มอบหมายงานใหแก

ผูใตบังคับบัญชา อยางเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง

การควบคุม กํากับ ตดิตาม 

และดูแลผูใตบังคับบัญชา ให

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 

แนวทาง ระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. สงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลคําแมด  . ป 

2561  - 2565 

 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวลจรยิธรรมขาราชการสวน

ทองถ่ิน และขอบังคบัขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด    วาดวย

จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีและพนักงานจาง  

ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด 

 

- มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแซงป 2561  - 2565 

– มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด   ป 2565 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการพัฒนาและ

สงเสริมคณุภาพชีวิตใหมี

ความเหมาะสม และตรง

กับความตองการของ

บุคลากร 

 

1. จัดใหมีการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี บุคลากร ในดาน

สภาพแวดลอมการทํางาน 

ดานความปลอดภยัในการ

ทํางาน ดานการมสีวนรวมใน

การทํางาน  

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  

- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาขององคการบริหารสวน

ตําบลคําแมด 

 


