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องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว  
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง้ิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน
กำลังคน 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้
ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลงัทีร่องรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  

2. จัดทำและดำเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรอืทดแทน
อัตรากำลงัทีล่าออก หรือโอนย้าย 

3. รบัสมัครคัดเลอืก สรรหาคนดีคนเกง่เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกจิของหน่วยงานเพือ่
บรรจุแต่งตัง้เข้ารับราชการ หรอืประกาศ
รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาดำรง
ตำแหนง่ที่ว่างหรอืประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเปลี่ยนสายงานที่สงูข้ึน  

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนด
ตำแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และ
การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ร า ช ก า ร ใ น ป ั จ จ ุ บั น  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

- ดำเนินการประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสาย
งานตำแหน่งที ่ว่าง เพื ่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง  
และ รายงานตำแหน่งว่าง ให้  กสถ. ดำเนินการ
สอบแข่งขันให้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ิ ้ว เพ ื ่อวางแผน
อัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดทำแผนพฒันาบุคลากร
ประจำปี/นโยบายพฒันาบุคลากร
ประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯใหส้อดคล้องตามความ
จำเป็น 

 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรง่ใส ขององค์การบรหิารส่วน
ตำบล   นางิ้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

- ม ีการดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร
ประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อใช้
เป ็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุก
ระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 
 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยม ีกล ุ ่ ม เป ้ าหมายค ือ ข ้ าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิว้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู ้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส ่วนรวม และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้ว  เรียนรู ้ด้วย
ตนเองเกี ่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพือ่
การเรียนรู้ 

ด้านการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัตงิานราชการ ที่เป็นธรรม
เสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  

- หน ่วยงานมการประเม ินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื ่อพิจารณาจัดส่ง
บ ุคลากรเข ้าร ับการอบรม เพ ื ่อพ ัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคบับัญชา
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัตงิานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถ
ตรวจสอบได้  

- หน ่วยงานมการประเม ินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื ่อพิจารณาจัดส่ง
บ ุคลากรเข ้าร ับการอบรม เพ ื ่อพ ัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคบับัญชา
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งใหบุ้คลากรในสงักัด รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน และข้อบังคับขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

2. ให้ผู้บงัคับบัญชา มอบหมายงาน
ให้แก่ผู้ใต้บงัคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ใหป้ฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏิบัตงิานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ปี 
2561  - 2565 

- ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าทีร่ับทราบถงึประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน และข้อบังคับของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครบทกุส่วนราชการใน
สังกัด อบต.นางิ้ว 
 
     
 
 
 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว ปี 2561  - 2565 

– มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว ปี 2565 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม 
และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี 
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน ด้านการมสี่วนร่วมในการ
ทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัตงิานอย่าง
ครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์สานธารณะหรือ จิต
อาสาขององค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

 


