
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง
และกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับ
ภำรกิจของ หน่วยงำน  

 

 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อก ำหนด
ต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน 
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้อง
กับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน  
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรระดม
ควำมคิดของ คณะกรรมกำรในกำรสรรหำและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

 2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรเพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน  

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  เพ่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี และ
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำย
ฯให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

2. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563    

 

 

 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคคลำกรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้
บรรลุเป้ำประสงค์ต่อไป 

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลิง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

ตัวอย่าง O26 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่ง
สู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ 
ลูกจ้ำงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ด ำเนินกำรประเมิน
ข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำน ก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

 

 

2. จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร  
ที่เป็นธรรมเสมอภำค แล
สำมำรถตรวจสอบได้  

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  



 
 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด 
รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของ  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลิง ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำย
งำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำน
ตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง 
ระเบียบ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และ
พนักงำนจ้ำง 

 ตำมค ำสั่งของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ปลิง  

  3. ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตของ  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ปี 
2561  - 2564 

- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ปี 2561  - 2564 – มี
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง ปี 2563 

ด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มี
ควำมเหมำะสม และตรง
กับควำมต้องกำรของ
บุคลำกร 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดี บุคลำกร ในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน  

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะหรือ จิต
อำสำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


