
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า   จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
และต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
3. รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
 
 
 
 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภ า ร ะ ง า น ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น ปั จ จุ บั น  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เก่ียวข้อง ) 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ   1.
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัด กองคลัง  
2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด กองคลัง 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
- ด าเนินการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่  
1.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  สังกัด กองคลัง 
เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2561  
2.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  สังกัด ส านักงานปลัด 
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร นโยบายพัฒนาบุคลากร และ

ด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
 
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีระบุใน
แผนพัฒนาบุคลากร/นโยบายพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู้ ถึ งผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู้  
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 

ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 
 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
ปี 2561  - 2564 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
 
 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
ปี 2561  - 2564 – มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


