
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

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

กรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจของเทศบาล 
1.1.1 เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบ
ปีงบประมาณ 2561-2563) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการพนักงานจ้าง
ประจ าปี 2563 

1.2.1 ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จ านวน 2 
อัตรา  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -14  
กรกฎาคม 2563  และได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป ความเหมาะสมกับต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดย ก.ท.จ.หนองบัวล าภู มีมติเห็นชอบ
การจ้างพนักงานจ้าง ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 
1.2.2 เทศบาลต าบลโนนสะอาดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขั้นได้เป็น
พนักงานเทศบาล ตามมติ ก.ท.จ.หนองบัวล าภู ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 จ านวน 5 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้  
     1) นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา  
     2) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา  
     3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน 1 อัตรา  
     4) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  2 อัตรา  
     5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 

 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาลต าบลโนนสะอาด เพื่อ
ว่างแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายและพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
เรียนรู้ด้วยตนเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 

3. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

 2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลารกในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลโนนสะอาดว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับของเทศบาลต าบลโนนสะอาดว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและ
ก าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง ตามค าสั่งของ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ปี 2561-2564 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ปี 2561-2564 

  มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลโนนสะอาดปี 2563 

5. ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร 

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

มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือจิตอาสาของเทศบาลต าบลโนน
สะอาด 

 


