
รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ประเด็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑. ด ำเนินแผนอัตรำก ำลัง ๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในกำร

ก ำหนด 
โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับ
ภำรกิจของ อบต. 

๑.๑.๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
(รอบปีงบประมำณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง และกรอบ 
อัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบัน 

 ๑.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

๑.๒.๑ ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร สังกัดส ำนักปลัด ๑ อัตรำ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง สังกัดกองคลัง ๑ อัตรำ, ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป สังกัดส ำนักปลัด ๑ 
อัตรำ, ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๑ อัตรำ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ – ๓ มกรำคม ๒๕๖๓ 
และได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรโดยวิธี ทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ภำค  
ก)  สอบข้อเขียน, ทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (ภำค  ข)  สอบข้อเขียน, 
ทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  สอบสัมภำษณ์ เมื่อวันที่  ๙ มกรำคม 
๒๕๖๓ โดย  ก.อบต.จังหวัดอุดรธำนี มีมติเห็นชอบกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำง ในกำรประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
๑.๒.๒ ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งบริหำรว่ำงตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
๘/๒๕๖๐ โดยให้ ก.อบต.สรรหำจ ำนวน ๑๕ ต ำแหน่ง ๑๘ อัตรำ 
ดังนี้ 



- ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 

- ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหำรงำนกำรสำธำรณสุข ระดับต้น) 

- หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

ประเด็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  - ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก./ชก.)   

-  ต ำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.)      

-  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.)     

-  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ (ปก./ชก.)     

-  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร (ปก./ชก.)     

-  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง./ชง.)   

-  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  (ปง./ชง.)     

-  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.)     

-  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนประปำ (ปง./ชง.)     

-  ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.)     

-  ต ำแหน่งนำยช่ำงส ำรวจ (ปง./ชง.)     

-  ต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ (ปง./ชง.)     

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมติ ก.อบต.
จังหวัดอุดรธำนี มีมติเห็นชอบกำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 



ระดับต้น จ ำนวน ๑ อัตรำ  ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
และต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ๑ อัตรำ ในกำรประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธำนี ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  

 ๑.๓ กำรพัฒนำระบบข้อมูลบุคลำกรเพ่ือ
วำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำเพ่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
 

ประเด็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๒. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ๑. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำย

พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำม
แผนฯ/นโยบำยฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 
๒. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำง คุณธรรม 
จริยธรรมและควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสุมเส้ำประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
๓. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพ่ือให้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคลำกรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุเป้ำประสงค์ต่อไป 
 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใส ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำประจ ำปี ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ
เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำร
จัดมุมเอกสำรเพื่อกำรเรียนรู้ 



๓. กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

๑. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ 
และลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใน
ควำมรู้ทักษะ และสมรรถนะ 
 
๒. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นธรรมเสมอภำค และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 
 
 
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับดูแล ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนต ำแหน่ง 

๔. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม
และรักษำวินัยของบุคลำกรใน
หน่วยงำน 
๔. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม
และรักษำวินัยของบุคลำกรใน
หน่วยงำน (ต่อ) 

๑. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึง
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ
ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์
แนวทำงระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
๓. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสุมเส้ำ 
 
 
 
- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสุมเส้ำ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
- มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ ปี ๒๕๖๓ 



๕. ด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มีควำม
เหมำะสมและตรงกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกร 

๑. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร 
ในดำ้นสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรท ำงำน 
 

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ลำนสำธำรณะหรือ จิตอำสำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 

 

 

 

 


