
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2563 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังท่ีรองรับภารกจิขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล 
- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอตัรำก ำลงั เพื่อก ำหนดต ำแหนง่ 
ใหมเ่พิม่ รองรับภำรกิจของหนว่ยงำน และกำรพิจำรณำ 
ปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกบัสว่นรำชกำรในปัจจบุนั 

(กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมกำรข้อมลู และกำร ระดม
ควำมคิดของ คกก. และผู้ เก่ียวข้อง) 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง หรือทดแทนอัตราลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 

 - ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ท่ีวา่งตาม แผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน เมื่อวันท่ี ๑4 ธ.ค.
๒๕๖2   
  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศ
รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน 

- ไมม่ีกำรด ำเนินกำร  
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2563 
1. ด้านการสรรหา 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไมม่ีกำรด ำเนินกำร 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น - ไมม่ีกำรด ำเนินกำร 
2. ดา้นการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้อง

ตามความจ าเป็น 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป ีพ.ศ.
2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เขา้รับการ อบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหนง่ ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบคุลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม ตาม
สายงานความก้าวหนา้ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะดา้นตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ เรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป และ
เฉพาะต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2563 
2. ดา้นการพัฒนา 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เขา้รับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหนจจความชอบ พร้อมท้ัง 
ติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัด
ให้มีขั้นพื้นฐานของพนักงาน 

๓. ด้ำนกำรธ ำรง รักษำไว้ และแรงจงูใจ 3.1 ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหนา้ในสายงานต าแหน่ง 
ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประช าสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหนา้ใน สาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พรอ้มท้ังให้ค าปรึกษา ดงักล่าว 

3.2 ด าเนินการบนัทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย ์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที ่
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสรจจที่
ก าหนดไว ้

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได ้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อยา่งเป็นธรรม 
เสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1/2563 
๓. ด้ำนกำรธ ำรง รักษำไว้ และแรงจงูใจ 

  
3.4 จัดให้มีการพจิารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งท่ี 
2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล ครั้งท่ี 2/2563 ตามค าสั่ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ประจ าปี 
เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคล ากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 .6 จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดแีก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างานด้านความปลอดภัยในการท างานด้านการ มีส่วนรวมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อ ประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าหนา้ที่เขา้รบัการตรวจสุขภาพ ประจ าป ี- มีการจดั
อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน - จัดให้มี
เครื่องปฐมพยาบาล  
– จัดกิจกรรมบ าเพจญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวนิัย 
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคล ากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจรยิธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์ก ารบรหิารส่วนต าบลนาเลียงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

- ประช าสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลียงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุมก ากับติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบญัชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งตามค าสั่ง อบต.นา
เลียง ที่ 30/2564 ลงวันท่ี 22 ม.ค.2563 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสรมิสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕63 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรปุรายงานผลการด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และ การป้องกันการ
ทุจริต คอร์รปัช่ัน 

 


