
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ครัง้ท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครัง้ท่ี 1/2564 
1. ดา้นการสรรหา 1.1 จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพื่อใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบ

อตัราก าลงัทีร่องรบัภารกจิขององคก์ ารบรหิารส่วนต าบล 
- ด ำเนินกำรปรบัปรุงแผนอตัรำก ำลงั เพื่อก ำหนดต ำแหน่ง 
ใหม่เพิม่ รองรบัภำรกิจของหนว่ยงำน และกำรพิจำรณำ 
ปรบัปรุงภำระงำนใหส้อดคลอ้งกบัส่วนรำชกำรในปัจจบุนั 

(กำรวิเครำะหภ์ำระงำน กำรเตรยีมกำรขอ้มลู และกำร ระดม
ควำมคิดของ คกก. และผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

1.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนสรรหาขา้ราชการ และพนักงานจา้ง ใหท้นั
ต่อการเปลีย่นแปลง หรอืทดแทนอตัราลงัทีล่าออก หรอืโอนยา้ย 

 - ด าเนินการรบัโอนยา้ย พนักงานส่วนต าบล ทีว่่างตาม 
แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ไดแ้ก่ นักพฒันาชมุชน เมื่อวนัที ่๑4 
ธ.ค.๒๕๖3   
  

1.3 การรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ หรอื
ประกาศรบัโอนยา้ย พนักงานส่วนทอ้งถิน่ มาด ารงต าแหน่งทีว่า่ง หรอืประกาศ
รบัสมคัรบุคคลเพื่อเปลีย่นสายงานทีส่งูขึน้ 

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครัง้ท่ี 1/2564 
1. ดา้นการสรรหา 1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร - ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

1.5 การคดัเลอืกบุคคลเพื่อเลื่อนระดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ - ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
2. ดา้นการพฒันา 2.1 จดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ใหส้อดคลอ้ง

ตามความจ าเป็น 
- มกีารด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2564 -2566 โดยพจิารณาบุคลากร เขา้รบัการ อบรม เพื่อ
พฒันาความรูต้ามสายงานต าแหน่ง ใหเ้ป็นไป ตาม
แผนพฒันาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเสน้ทางการพฒันาบคุลากร เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาบุคลากร
แต่ละต าแหน่ง 

- มกีารวางแผนการพจิารณาส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรม 
ตามสายงานความกา้วหน้าในแผนพฒันาบุคลากรฯ 

2.3 สรา้งบทเรยีนความรูเ้ฉพาะดา้นตามสายงานใหอ้ยู่ในระบบงาน E-learning - ส่งเสรมิใหพ้นักงานส่วนต าบลทีบ่รรจใุหม่ ด าเนินการ 
เรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ E-learning ในวชิาความรูท้ ัว่ไป 
และเฉพาะต าแหน่ง 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครัง้ท่ี 1/2564 
2. ดา้นการพฒันา 2.4 ด าเนินการประเมนิขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง ในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ 
- หน่วยงานมกีารประเมนิบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเพื่อพจิารณาจดัส่งบุคลากร เขา้รบัการ
อบรม เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน 

2.5 ด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร ใน
การบรหิารทรพัยากรบุคคล ทัง้ดา้นการพฒันาบุคลากร 
สวสัดกิาร สภาพแวดลอ้มการท างาน บ าเหนจ็ความชอบ 
พรอ้มทัง้ ตดิตามและน าผลความพงึพอใจของพนักงานมา
พฒันาและจดัใหม้ขี ัน้พืน้ฐานของพนักงาน 

๓. ดำ้นกำรธ ำรง รกัษำไว ้และแรงจงูใจ 3.1 ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรแ่นวทางเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ใหบุ้คลากรทราบ 

- หน่วยงานมกีารประช าสมัพนัธเ์สน้ทางความกา้วหน้าใน 
สายงานต าแหน่งใหบุ้คลากรทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา 
ดงักลา่ว 

3.2 ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลูบุคลากรในระบบศนูย ์ขอ้มลู
บุคลากรทอ้งถิน่แห่งชาต ิใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

- หน่วยงานด าเนินการปรบัปรงุระบบดงักลา่ว ตามระยะที ่
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดทุกระยะแลว้เสรจ็ที่
ก าหนดไว ้



3.3 จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานราชการ ทีเ่ป็นธรรม เสมอ
ภาคและสามารถตรวจสอบได ้

- หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดั โดยผูบ้งัคบับญัชา 
ตามล าดบั ดแูล ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน จนถงึคณะกรรมการกลัน่กรองผลการพจิารณา
ผลการปฏบิตัริาชการในความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ ทุก
คน อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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๓. ดำ้นกำรธ ำรง รกัษำไว ้และแรงจงูใจ 

  
3.4 จดัใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบตามผลการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
อย่างเป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้

- พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานส่วนต าบล ครัง้ที ่
2/2563 ใหเ้ป็นไปตามผลการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ผา่นกระบวนการ คกก.พจิารณาเลื่อนขัน้ 
เงนิเดอืนพนักงานส่วนต าบล ครัง้ที ่2/2563 ตามค าสัง่ 
เลื่อนขัน้เงนิเดอืน และรายงานการประชุมดงักล่าว 

3.5 ด าเนินการการพจิารณาความดคีวามชอบการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แกบุ่คล ากรดเีด่น ดา้นการปฏบิตังิานและ 
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 .6 จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่บุคลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มการ - ด าเนินการประสานงานกบัโรงพยาบาล เพื่อ 



ท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานดา้นการ มส่ีวนรวมในการท างาน ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีเ่ขา้รบัการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี - มกีารจดัอุปกรณ์ขัน้พืน้ฐานในการปฏบิตังิาน
อย่าง ครบถว้น - จดัใหม้เีครื่องปฐมพยาบาล  
– จดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ 

4. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัย 
ขา้ราชการ 

4.1 แจง้ใหบุ้คล ากรในสงักดัรบัทราบถงึประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ ส่วน
ทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัองคก์ ารบรหิารส่วนต าบลนาเลยีงว่าดว้ยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

- ประช าสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีร่บัทราบประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลนาเลยีงว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 4.2 ใหผู้บ้งัคบับญัชามอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรมไม่เลอืก
ปฏบิตัริวมถงึการควบคมุก ากบัตดิตามและดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตังิาน
ตามหลกัเกณฑแ์นวทางระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งตามค าสัง่ อบต.
นาเลยีง ที ่30/2564 ลงวนัที ่22 ม.ค.2564 

 4.3 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐานวนิัย
คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกนัการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕66 

- มกีารด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสรมิวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม และ 
การป้องกนัการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

 


