
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการวางแผนกําลังคน 1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง
และกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ หนวยงาน  
 
 
 
 
2. จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือ
โอนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงท่ีวาง
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน  

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนงใหม
เพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูท่ีเก่ียวของ ) 
 
- ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (สําหรับผูมีทักษะ)   
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประเภท
พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษา ฯ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เม่ือวันท่ี 2  ธันวาคม
2562 
- ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทพนักงานจาง
ท่ัวไป  ตําแหนงภารโรง และตําแหนงพนักงานประจํารถเก็บ
ขยะ  สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม  2563 
 
- ประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (สําหรับผูมีทักษะ)   
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประเภท
พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษา ฯ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
2562 



 โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ดานการวางแผนกําลังคน (ตอ)  

 
 
 
 
4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมี
ความครบถวน สมบูรณและเปนปจจบุัน  
 

- ประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  
ตําแหนงภารโรง และตําแหนงพนักงานประจํารถเก็บขยะ  
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เม่ือวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2563 
 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจางท่ัวไป ประจําป พ.ศ. 2563 ตามคําสั่ง 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ท่ี 443/2562 ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจางท่ัวไป ประจําป พ.ศ. 2563 ตามคําสั่ง 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ท่ี 186/2563 ลงวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง 
 
- ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมีความ
ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  

ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจําป และดําเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ใหสอดคลองตามความจําเปน 
 
 
 
 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุ
เปาประสงคตอไป 
 
 
  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ดานการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563    
 
 
 
 
 
 
3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุมเปาหมายคือ 
ขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชนสวนรวม และสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
- ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับ
การแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจาง ตาม
มาตรฐาน กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ  
 
 
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเปนธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได  
 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 
 
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
 

ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหนวยงาน 

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอนวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหนวยงาน (ตอ) 

2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา อยาง
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 
3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
ป 2561  - 2564 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีและพนักงานจาง 
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 
 
 
- มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ป 2561  - 2564  
- มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ป 
2563 
 

ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหมีความเหมาะสม และตรงกับความ
ตองการของบุคลากร 
 

1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดาน
การมีสวนรวมในการทํางาน  

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

 
 
 
 
 
 
 


