
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสราง และกรอบ
อัตรากําลัง ที่รองรับภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล

1.1.1 องคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง ไดดําเนินการจัดทําแผน อัตรากําลัง
 3 ป (รอบปงบประมาณ 2561 – 2563) เพื่อใชใน การกําหนดโครงสราง 
และกรอบอัตรากําลัง ที่รองรับภารกิจ ของ องคการบริหารสวนตําบล ให
สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน

1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ พนักงานจาง ประจําป 
2563

1.2.1. ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหา และเลือกสรร
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 5  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63  โดยรับสมัครต้ังแตวันที่   14 - 22 พฤษภาคม
   2563  และไดดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรโดยวิธีทดสอบ ความ
เหมาะสมกับตําแหนง และทักษะเฉพาะที่จําเปนตอการ ปฏิบัติงาน (สัมภาษณ) 
เม่ือวันที่  26  พฤษภาคม  2563                                                     
      1.2.2 ดําเนินการสรรหาตําแหนงบริหารวางตามคําสั่งหัวหนา คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 โดยให ก.อบต.สรรหา จํานวน 1 ตําแหนง 1 
อัตรา ดังนี้
- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมี ความ
ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน

 - ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโพน
แพงเพื่อวางแผนอัตรากําลังใหมีความครบถวน สมบูรณและ
เปนปจจุบัน

1. ดําเนินแผนอัตรากําลัง

รายงานการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563 องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย



2. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนาบุคลากร ประจําป และ
ดําเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนแพงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.1. ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหา และเลือกสรร
เปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 5  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63  โดยรับสมัครต้ังแตวันที่   14 - 22 พฤษภาคม 
  2563  และไดดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรโดยวิธีทดสอบ ความเหมาะสม
กับตําแหนง และทักษะเฉพาะที่จําเปนตอการ ปฏิบัติงาน (สัมภาษณ) เม่ือวันที่ 
 26  พฤษภาคม  2563                                                           
1.2.2 ดําเนินการสรรหาตําแหนงบริหารวางตามคําสั่งหัวหนา คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 8/2560 โดยให ก.อบต.สรรหา จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 
ดังนี้
- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรยีนรู  -  ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล
โพนแพงเรยีนรูดวยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ ผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชนสวนรวม โดยการจัดมุม เอกสารเพื่อการเรียนรู

3. ดานการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจาง ตาม มาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เปนธรรมเสมอ
ภาค แลสามารถตรวจสอบได

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ตําแหนง เพื่อ
พิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อพัฒนา ความรูความสามารถใน
ตําแหนงตามสายงาน
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานกําหนดตาํแหนง



4. ดานการสงเสริมจริยธรรมและ รักษา
วินัยของบุคลากรใน หนวยงาน

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม ขาราชการสวน
ทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา อยาง เปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และ ดูแลผูใตบังคับบัญชา ให
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ ทุจริตของ
องคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง ป 2561  - 2564

 - ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม ขาราชการสวน
ทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
 - ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และพนักงานจาง ตาม คําสั่งของ
องคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง
 - มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนแพงป 2561  - 2564
 – มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโพนแพงป 2563

5. ดานการพัฒนาและสงเสริม คุณภาพ
ชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับ
ความตองการของ บุคลากร

1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในดาน สภาพแวดลอมการ
ทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดาน การมีสวนรวมในการทํางาน

 - มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน
 - จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล
 - จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ องคการบริหาร
สวนตําบลโพนแพง


