
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอตัรำก ำลัง 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง   ี  ีรจจ ำี  ....2564-
2566 เ.่ือก ำหนดโครงสร้ำง แลจกรอบอัตรำก ำลัง ที่
รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโ.ธิ์ 

1.1.1 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโ.ธิ์ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง   ี  (....2564-2566) เ.่ือ
ใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง แลจกรอบอัตรำก ำลัง ที่
รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 

 1.2 ด ำเนินกำรสรรหำ.นักงำนส่วนต ำบลแลจ
.นักงำนจ้ำงตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง   ี  (....
2561 256 ) ีรจจ ำี  ....256  

1.2.1 ด ำ เนินกำรีรจกำ.รับสมัครบุคคลเ .่ือ
ด ำเนินกำรสรรหำแลจเลือกสรรเี็น.นักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 256  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
ในรจหว่ำงวันที่  14 สิงหำคม  256   ถึงวันที่  24 
สิงหำคม 256    แลจได้ด ำเนินกำรสรรหำแลจ
เลือกสรร โดยวิธีทดสอบควำมรู้ทั่ ว ไีแลจควำม
เหมำจสมกับต ำแหน่ง แลจทักษจที่จ ำเี็นต่อกำร
ีฏิบัติงำน (สัมภำษณ์) เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 256  
โดย ก.อบต.จ..ิษณุโลก เห็นชอบกำรจ้ำง.นักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ ในกำรีรจชุมครั้งที่ 9/256   ลงวันที่ 
24 กันยำยน 256  

1.2.2 ด ำ เนินกำรีรจกำ.รับสมัครบุคคลเ .่ือ
ด ำเนินกำรสรรหำแลจเลือกสรรเี็น.นักงำนจ้ำงทั่วไี 
ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 1.2 ด ำเนินกำรสรรหำ.นักงำนส่วนต ำบลแลจ
.นักงำนจ้ำงตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง   ี  (....
2561 256 ) ีรจจ ำี  ....256  

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 256  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
วันท่ี 16 กันยำยน – 24 กันยำยน 256   (7 
วันท ำกำร )  แลจทักษจที่จ ำเี็นต่อกำรีฏิบัติงำน 
(สัมภำษณ์) เมื่อวันที่  28 กันยำยน 256  โดย
รำยงำนกำรจ้ำง ก.อบต.จ..ิษณุโลก  ในกำรีรจชุม
ครั้งที่ 9/256   ลงวันที่ 24 กันยำยน 256  

1.1.3 ด ำเนินกำรสรรหำ.นักงำนส่วนต ำบลสำยงำน
ผู้บริหำรตำมค ำสั่งคณจรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
8/2560 โดยให้ ก.อบต.สรรหำจ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  

- ี ลั ด  อ บ ต .  ( นั ก บ ริ ห ำ ร ง ำ น ท้ อ ง ถิ่ น
รจดับกลำง)  

- ผู้อ ำนวยกำรกองกำร.ึกษำ ฯ (นักบริหำรงำน
กำร.ึกษำ รจดับ ต้น)  

 
1.  .ัฒนำรจบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเ.่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ แลจเี็น
ีัจจุบัน 

1. .1 ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลบุคลำกรของหน่วยงำน
ลงในรจบบฐำนข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติ โดยีรับีรุง
ข้อมูลให้เี็นีัจจุบัน  

2. ด้ำนกำร.ัฒนำบุคลำกร 2.1 จัดท ำแผน.ัฒนำบุคลำกรีรจจ ำี  โดยให้
สอดคล้องกับควำมจ ำเี็น 

2.1.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน.ัฒนำบุคลำกร
ีรจจ ำี เ.่ือใช้เี็นแนวทำงกำรบริหำรทรั.ยำกร
บุคคลของหน่วยงำน แลจส่งเสริมให้บุคลำกรทุก
ีรจเภททุกรจดับ มีส่วนรี่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้
บรรลุเี้ำีรจสงค์ต่อไี 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2.1 กิจกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แลจ
ควำมโีร่งใสขององค์กร ีรจจ ำี งบีรจมำณ ....
256  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ส่งเสริมแลจ.ัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเี็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้  

2.2.1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม อีท.โีร่งใส หัวใจ
คุณธรรม เ.่ือเ.่ิม.ักยภำ. กำรีฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร .นักงำน แลจสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อโ.ธิ์ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 256  โดย
มีกลุ่มเี้ำหมำยคือ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อโ.ธิ์ .นักงำนส่วนต ำบล สมำชิกสภำ ล ำนักงำนจ้ำง
ของหน่วยงำน  เ.่ือให้กลุ่มเี้ำหมำย มีคุณธรรม 
จริยธรรม แลจตรจหนักถึงผลีรจโยชน์ส่วนตน แลจ
ผลีรจโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลลั.ธ์ในกำรีรจท ำที่
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  
 

2. .1 ด ำเนินกำรส่งเสริมให้  .นักงำนส่วนต ำบล 
.นักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโ.ธิ์ เรียนรู้
จำกเอกสำรเ.ื่อกำรเรียนรู้ของส่วนรำชกำร 

 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ด้ำนกำรีรจเมินผลกำรีฏิบัตริำชกำร 3.1 ด ำเนินกำรีรจเมิน.นักงำนส่วนต ำบล 
.นั กง ำนจ้ ำ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษจ แลจสมรรถนจ  

3.2 ด ำเนินกำรีรจเมิน.นักงำนครูส่วนต ำบล 
แลจบุคลำกรทำงกำร.ึกษำ ตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง  ควำมรู้แลจทักษจ 

 .1.1 หน่วยงำนมีกำรีรจเมินบุคลำกร ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด โดยกำรแต่งตั้งคณจกรรมกำร 
ีรจเมินตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เ.่ือ.ิจำรณำ
จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำน เ.่ือ.ัฒนำ
ควำมรู้ แลจกำร.ิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

4. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมแลจรักษำวินัยของ
บุคลำกรในหน่วยงำน 

4.1 แจ้ งให้บุคลำกรในสังกัด  รับทรำบถึง
ีรจมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
แลจข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำ บ ล บ่ อ โ . ธิ์ ว่ ำ ด้ ว ย จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเี็นธรรม ไม่เลือก
ีฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
แลจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ีฏิบัติงำน
ตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง รจเบียบ แลจ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ ค ล ำกรีฏิ บั ติ ง ำนตำม
แผนีฏิบัติกำรี้องกันกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลบ่อโ.ธิ์  ี  
2561 - 2564 

4.1.1 ีรจชำสัม.ันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงีรจมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น แลจข้อบังคับของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโ.ธิ์ด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
4.2.1 ด ำเนินกำรแบ่งงำนแลจมอบหมำยหน้ำที่แลจ
.นักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งของเท.บำลต ำบลอุดมธรรม  
- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนีฏิบัติงำนตำมแผนีฏิบัติ
กำรี้องกันกำรทุจริตของ อบต.บ่อโ.ธิ์ี  2561 - 
2564  
4. .1 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนีฏิบัติงำนตำม
แผนีฏิบัติกำรี้องกันกำรทุจริตของ อบต.บ่อโ.ธิ์ ี  
2563  

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. ด้ำนกำร.ัฒนำแลจส่งเสริมคุณภำ.ชีวิตให้มีควำม
เหมำจสม แลจตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร  

 

1. จัดให้มีกำร.ัฒนำคุณภำ.ชีวิตที่ดี บุคลำกร ในด้ำน
สภำ.แวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมีลอดภัยในกำร
ท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มีกำรจัดอุีกรณ์ข้ัน.้ืนฐำนในกำรีฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องีฐม.ยำบำล เช่นตู้ยำสำมัญีรจจ ำ
บ้ำน   
- จัดกิจกรรมบ ำเ.็ญีรจโยชน์สำนธำรณจหรือ จิต
อำสำของหน่วยงำน  

 


