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1. ด าเนินแผน
อัตราก าลัง 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง ที่
รองรับภารกิจ ของ อบต. 

1.1.1 อบต.นาสะแบง ได้ด าเนินการจัดท าแผน อัตราก าลัง 3 ปี 
(รอบปีงบประมาณ 2561 – 2564) เพ่ือใช้ใน การก าหนด
โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจ ของ อบต.ให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

อบต.นาสะแบง มีโครงสร้างที่เหมาะสม
เพราะมีการปรับปรุงแผนสอดคล้อง
ประกาศของ ก.จังหวัดบึงกาฬ และควร
ปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน
ตามแผนอัตราก าลังทุกรอบการปรับปรุง 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจ าปี 2564 

1.2.1. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน สังกัดกอง 
สวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 18 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 
2564 และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีทดสอบ ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน 
(สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดย ก.ท.จ.บึงกาฬ มี
มติเห็นชอบการจ้าพนักงานจ้าง ในการประชุมครั้ง ที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564  
1.2.2 ด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารว่างตามค าสั่งหัวหน้า คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยให้ ก.ท.สรรหา จ านวน 5 
ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ – ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) – รองปลัด อบต. (ผู้บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) – 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงาน ระดับต้น)  
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแบ่งเบา
ภาระงานเมื่อมีคนเพ่ิมก็สามารถกระจาย
งานได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งว่างเยอะกว่าอัตราคนสอบได้
เพ่ือขึ้นเป็นสายบริหาร ท าให้ขาด
บุคคลากรในการบริหารงานท าให้งาน
ด าเนินการไปอย่างล่าช้า เนื่องบุคลากร
ไม่เพียงพอ 
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 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือ

วางแผนอัตราก าลังให้มี ความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ อบต.นาสะแบง 
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ เป็น
ปัจจุบัน 

 
 

2. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากร ประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น  
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใส ของ
อบต.นาสะแบงต าบลอุดมธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย 
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุก 
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ 
เป้าประสงค์ต่อไป 
 
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของ  อบต.นาสะแบงประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของอบต.นาสะแบงโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
กลุ่ ม เป้ าหมายมี คุณธ รรม  จ ริ ยธ รรม  และตระหนั ก รู้ ถึ ง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการอบรมบางคนก็ไม่สามารถเข้า
ร่ วม ได้ เนื่ อ งจากบางงานต้ อง รอรั บ
ประชาชนมาติดต่อราชการ ควรจัดอบรม
ในระหว่างวันหยุดราชการ 
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2. ด้านการพัฒนา
บุคลากร (ต่อ)  

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ อบต.  
นาสะแบงเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ ผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุม เอกสารเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 
 

3. ด้านการ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ตาม มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน  
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองเนื่องจากพิจารณาจากเอกสาร
ผลงานการปฏิบัติจริง และประเมินตาม
ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ อบต.
นาสะแบง 

4. ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ รักษา
วินัยของบุคลากรใน 
หน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับของ อบต.นาสะแบง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของอบต.นาสะแบง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง ตาม 
ค าสั่งของอบต.นาสะแบง 
 - มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของอบต.นาสะแบง ปี 2561 - 2564  
 
– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตของ อบต.นาสะแบง ปี 2564 

พนักงาน อบต.นาสะแบง มีความเข้าใจ
และตระหนักในจรรยาบรรณข้าราชการ
เป็นอย่างด ี
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5. ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม คุณภาพ
ชี วิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสม และตรง
กับความต้องการของ 
บุคลากร 

 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตของ อบต.
นาสะแบง ประจ าปี 2561 - 2564 
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
บุคลากร ในด้าน สภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน การมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ อบต.
นาสะแบง 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นมาตรการที่ดี บุคลากรให้ความร่วมมือ 
มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
          1. องค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการวางแผนในการบริหารงานบุคคล เช่น แผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาวส่งผลให้บุคลากรในส่วนราชการไม่ทราบถึง 
ความก้าวหน้า หรือขาดการเตรียมความพร้อมไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งปัญหาในปัจจุบันคือ ขาดก าลังคนที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูง เติบโตไม่ทัน ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด เกิดช่องว่างในการบริหารงานระหว่างรอการสรรหาท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้ เช่น การประเมินเพ่ือเลื่อน
บุคคลขึ้นแต่งตั้ง ให้ด ารงในต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เป็นต้น  
         2. ปัญหาในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการยังไม่ถึง 1 ปี มีอัตราการลาออกหรือขอโอนย้าย เพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการอ่ืน 
จ านวนมาก ท าให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติราชการแทนต าแหน่งว่างดังกล่าว 



 
ข้อเสนอแนะ 
          1. องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง 
ความ ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความรู้ ความสามารถตรงตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งระยะเวลาในการด า รงต าแหน่งของข้าราชการที่เหมาะสมเป็นไปตาม
คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และเงื่อนไข ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  
          2.องค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ โดยการให้ข้อมูลที่จ า เป็นของหน่วยงาน 
ข้าราชการ ควรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานอาจมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี การปลูกฝังการสร้าง
จิตส านึกรักองค์กร ให้แก่ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก 
 
 
                                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                                                 (นายวิสูจน์  ลานรอบ) 
                                                                       ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 
 
 
                                                                                 ( นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา) 
                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 


