
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง   

อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

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

โครงสร้ างและกรอบอัตราก า ลัง ท่ีรองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก 
หรือโอน(ย้าย) 
 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่ง
ท่ีว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น  
 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ) 
 
- ด าเนินการสรรหาครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา สังกัด
ส านักปลัดเทศบาล โดยรายงานต าแหน่งว่างและส่งแบบ           
ค าร้องให้ กสถ. เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน  เมื่อวันท่ี  30  
เมษายน  2563 
 
- ด าเนินการรับโอน(ย้าย) ข้าราชการทหารเพื่อด ารงต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา

บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
2. กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปช่ัน ตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส  ของ เทศบาลต าบลบัวสว่ าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี /
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาลต าบลบัวสว่าง            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
กรณีศึกษาของการด าเนินการทางวินัยท่ีเกิดจาการทุจริต
คอร์รัปช่ันแบบเจตนา/ไม่เจตนา โดยการส่งเสริมการเรียนรู้
ท้ังในระบบและนอกระบบ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  

แลtพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  
 
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ตามข้อมูลจากแบบประเมินด้านแผนพัฒนา 
การปฏิบัติราชการรายบุคคล และตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัว ช้ีวัด โดย ผู้บั ง คับบัญชา
ตามล า ดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองผลการประเมินฯ 
 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบล           
บัวสว่าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใ ต้บัง คับบัญชา ให้ปฏิบั ติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ เทศบาลต าบล                    
บัวสว่าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีและพนักงานจ้าง 
ตามค าส่ังของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ท่ี 639/2563 เรื่อง 
การบริหารงาน การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าท่ีของ
ส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลบัวสว่ าง  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และรวมถึง
แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ปี 2561  - 2564 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ปี 2561 - 
2564 – มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ปี 2564 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ส านักงานขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน  
- จัดให้มตู้ียาปฐมพยาบาล/เครื่องมือดับเพลิงฉุกเฉิน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
- กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพกายแข็งแรง 
- ด าเนินการโครงการส านักงานน่าอยู่น่ามอง (Big Cleaning 
day 

 
 

 
 
 


