
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามนโยบาย  
การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 
 



 

 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1.การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้
ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่
รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน 
2.จัดท าและด าเนินการ
สรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 
3.รับสมัครคัดเลือก สรร
หาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มา
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการสรรหาและ
เลือกสรร 
5.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือ
วางแผนอตัราก าลังให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิมรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้เกี่ยวข้อง) 
 
-ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท.....-.............. 
ต าแหน่ง........-.............สังกัด.........-...........เมื่อวันที่
.....................-........................................................................... 
-ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท.....-..........ต าแหน่ง....... 
สังกัด..........-...................เมื่อวันที่...................-........................ 
 
-ด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรพนักงานทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามค าสั่ง (ชื่อ
หน่วยงาน) ที่............-..................ลงวันที่.........-.............เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบพนักงานทั่วไป 
 
-ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1.จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีและด าเนินการ
ตามแผนฯ/นโยบายฯให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 
 
2.กิจกรรมการประชุม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ต้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
3.ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใชเป้นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 
 
 
 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านต้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์สวนรวม และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
-ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
 
2.จัดให้มีกระบวนการ
ประเมนผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามรถตรวจสอบได้ 

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



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
2.จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
 
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
การรักษาวินัย
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1.แจ้งให้บุคลากรใน
สังกัดทราบถึงประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
2.ให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม 
ก ากับ และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
3.ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง ปี 2561 
- 2565 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมาลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
 
 
-มีการด าเนินตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ปี 2565 
 
-มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ปี 
2565 

 


