
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินแผนอัตราก าลัง 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 

และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจ ของ อบต. 
1.1.1 อบต.นาสะแบง ได้ด าเนินการจัดท าแผน อัตราก าลัง 3 ปี (รอบ
ปีงบประมาณ 2561 – 2563) เพ่ือใช้ใน การก าหนดโครงสร้าง และกรอบ
อัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจ ของ อบต.ให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ พนักงาน
จ้าง ประจ าปี 2563 

1.2.1. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา และเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน สังกัดกอง สวัสดิการสังคม จ านวน 1 
อัตรา เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 
กรกฎาคม 2563 และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีทดสอบ ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดย ก.ท.จ.บึงกาฬ มีมติเห็นชอบการจ้าพนักงาน
จ้าง ในการประชุมครั้ง ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
1.2.2 ด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารว่างตามค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยให้ ก.ท.สรรหา จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 
– ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) – รองปลัด อบต. (ผู้บริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) – ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงาน ระดับต้น)  
-นักวิชาการศึกษา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มี 

ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ อบต.นาสะแบง เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ เป็นปัจจุบัน 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น  
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความโปร่งใส ของอบต.นาสะแบงต าบลอุดมธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย พัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุก ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุ เป้าประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของ อบต.นาสะแบงประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของอบต.นาสะแบงโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามา ประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ)  

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ อบต. นาสะแบงเรียนรู้
ด้วยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุม เอกสารเพ่ือการเรียนรู้ 

3. ด้านการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตาม 
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
 
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น
ธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง เพ่ือ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา ความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน  
 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และ รักษาวินัยของบุคลากรใน 
หน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ อบต.นาสะแบง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตของ อบต.นาสะแบง ประจ าปี 2561 - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับของอบต.นาสะแบง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 - ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง ตาม ค าสั่งของอบต.
นาสะแบง 
 - มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของ
อบต.นาสะแบง ปี 2561 - 2564  
 
– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
ของ อบต.นาสะแบง ปี 2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม 
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของ บุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ อบต.นาสะแบง 

 
 
 


