
                    การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า   อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๑.ดา้นการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนด

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรบัภารกจิของ 
หน่วยงาน  
 
 
 

2. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ/พนกังานส่วน
ท้องถ่ิน และพนกังานจ้างทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย ใหเ้ป็นตาม
นโยบายการบรหิารงานบุคคลและตามแผนอัตรากำลงั 3 ปี 
 
 
 
 
 
 

 

- ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนด
ตำแหน่งใหม่ เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน (วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ) 

- มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ครบตามโครงสร้างในแผน
อัตรากำลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ ของกรอบอัตรากำลังที่มีในแผนฯ  ยกเว้นตำแหน่ง 
รายงานให้กรมฯสรรหา และที่กสถ.สอบแทน ที่ยังไม่มีผู้สอบได้
และจัดสรรมา 
- ดำเนินการให้โอน พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร ตำแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น  จำนวน ๑ อัตรา 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- ดำเนินการรับโอน พนักงานส่วนตำบลสายบริหารที่ ว่าง  
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ระดับต้น จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  
256๓  
- ดำเนินการให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภท
ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) จำนวน  ๑  อัตรา 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๒.ดา้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน  

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคำตากล้า เพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

๓.ดา้นการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.ดา้นการส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู้ 

1. จัดทำแผนพฒันาบุคลากร ตามนโยบายพฒันาบุคลากร 
และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
 
 
2. กจิกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
1. สง่เสรมิและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีระบุใน
แผนพัฒนาบุคลากร/นโยบายพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คำต าก ล้ า  ป ร ะจ ำปี งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .256๓ โด ยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยมี วัต ถุประสงค์เพื่ อให้
กลุ่ ม เป้ าหมายมี คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ ถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
- ดำเนินการส่ งเสริมให้ ข้าราชการ /พนักงานส่วนตำบล 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคำตากล้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุม
เอกสารเพื่อการเรียนรู้  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม    ผลการดำเนินงาน 
๕.ดา้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1.ดำเนินการข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 

และพนักงานจ้าง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  
 

2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพิ่มมาข้ึน และเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

๖.ดา้นการส่งเสรมิจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.ดา้นการพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับขององค์การบรหิารสว่น
ตำบลคำตากล้า ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
2.ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผู้ ใต้บั งคับบัญชา ให้ป ฏิบัติ งานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  
ปี 2561  - 2564 
 

1.จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
ด้านการมสี่วนร่วมในการทำงาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคำตากล้า ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง  
ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  
 
 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกัน
การทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ปี 2561 - 
2564  
– มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและจิตอาสา 

 


