
 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ดา้นการสรรหา 1.1 แผนอตัราก าลงั 3 ปี เพื่อใชใ้นการก าหนด
โครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัทีร่องรบัภารกจิของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

-ด าเนินการปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั เพือ่ก าหนดกรอบต าแหน่งใหม่ 
จ านวน 
2 ต าแหน่ง 2 อตัรา ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป และต าแหน่งเจา้พนกังาน 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง/ชง ตามประกาศใชแ้ผนอตัราก าลงั 
3 ปี 
(พ.ศ.2561-2563) ปรบัปรุงครัง้ที ่1 เพือ่รองรบัภารกจิของหน่วยงานที่ 
เพิม่มากขึน้ตามภารกจิขนาดขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 1.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนการสรรหา
พนกังานสว่นต าบล และพนักงานจา้ง ใหท้นัต่อการ
ภารกจิและภาระงานทีโ่อน(ยา้ย)ไป หรอื ทดแทน
อตัราก าลงัทีล่าออกหรอืโอนยา้ย 

1.ด าเนินการสรรหาพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 1 
ต าแหน่ง 
ดงันี้ 
 - ต าแหน่ง คนงาน(ทัว่ไป) จ านวน 1 อตัรา สงักดั ส านักปลดั 
2.ด าเนินการสรรหาพนกังานจา้งภารกจิ ต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 3 
ต าแหน่ง ดงันี้ 
- ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ(ภารกจิ) จ านวน 1 อตัรา สงักดั กองคลงั 
 *โดยรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม – 18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวนัและเวลาราชการ 
 *ก าหนดวนัสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
ในวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562 
 *ก าหนดวนัสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ภาค ค) (สมัภาษณ์) 
ในวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562 
 * ประกาศผลผูผ้่านการสรรหาในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 



 - ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา สงักดั กองคลงั 
สรรหาโดยการขอใชบ้ญัชกีารสรรหาพนกังานจา้ง ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้ 
พนกังานธุรการ ตามตามประกาศอบต.ท่าลาด เรื่อง ประกาศผลการ
สอบ 
คดัเลอืกพนกังานจา้งตามภารกจิ เพือ่บรรจุเป็นพนกังานจา้งของ
องคก์าร 
บรหิารสว่นต าบลท่าลาดประกาศ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ดา้นการพฒันา 2.1 แผนพฒันาบุคลากรประจ าปี2561-2563           

แต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละต าแหน่ง  

- มกีารด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 โดยการพจิารณาสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมเพือ่พฒันา
ความรูต้ามสายงานต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาบุคลกร 

 2.2 สรา้งบทเรยีนความรูเ้ฉพาะดา้นตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ E-learning 
ในวชิาความรูต้ามสายงานมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 2.3 ด าเนินการประเมนิขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตาม
เกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู ้ทกัษะ 
และสมรรถนะประจ าสายงานของแต่ละต าแหน่ง 

- หน่วยงานมกีารประเมนิบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพือ่พจิารณาจดัสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรม พฒันาความรูใ้นสายงานให้
มากขึน้ 

 2.4 ด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร -หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ทัง้ดา้นการพฒันาบุคลากร สวสัดกิาร สภาพแวดลอ้ม
การท างาน บ าเหน็จความชอบ พรอ้มทัง้ตดิตาม และน าผลความพงึ
พอใจของพนกังานมาพฒันา และจดัใหม้ขี ัน้พืน้ฐานของพนกังาน 

3. ดา้นการธ ารง รกัษาไว ้และ
แรงจงูใจ 

3.1 ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่แนวทางเสน้ทาง
ความกา้วหน้าในสายงานต าแหน่งใหบุ้คลากรทราบ 

- หน่วยงานมกีารประชาสมัพนัธเ์สน้ทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งใหบุ้คลากรทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา 

 3.2 ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลู - หน่วยงานด าเนินการปรบัปรุงระบบดงักล่าว ตามระยะทีก่รมสง่เสรมิ



บุคลากรในระบบศูนยข์อ้มลูบุคลากรทอ้งถิน่
แห่งชาต ิใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

การปกครองทอ้งถิน่ก าหนดทุกระยะแลว้เสรจ็ตามทีก่ าหนด 
- เมื่อมกีารเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เลื่อนเงนิเดอืน เลื่อนค่าจา้ง และเลื่อน
ค่าตอบแทนแต่ละรอบ เมื่อมกีารโอน(ยา้ย)พนกังานสว่นต าบล บรรจุ
แต่งตัง้ฯลฯ ตอ้งเขา้ระบบเพื่อบนัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 3.3 จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 รอบการประเมนิ 
ทีเ่ป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตอบสอบได้ 

- หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดั โดยผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั ดแูล 
ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน จนถงึคณะกรรมการ
กลัน่กรองผลการพจิารณาผลการปฏบิตัริาชการในความรู ้ทกัษะ และ
สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.4 จดัใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบ ตามผล

การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได ้

- พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล ทัง้ 2 ครัง้ ใหเ้ป็นไปตาม
ผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการ
พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลทัง้2ครัง้ ตามค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 3.5 ด าเนินการพจิารณาความดคีวามชอบการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการประจ าปี เพือ่ยกย่องชมเชยแก่
บุคลากรดเีด่นดา้นการปฏบิตังิานและคุณประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

-มกีารด าเนินการยกย่องชมเชยบุคลกรดเีด่นดา้นการปฏบิตังิานปีละ 2 
คน 
เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน 

 3.6 จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่บุคลากร
ในดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความ
ปลอดภยัในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการ

-ด าเนินการประสานงานกบัโรงพยาบาลเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้รบัการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
- การจดัอุปกรณ์ขัน้พืน้ฐานในการปฏบิตังิานอย่างครบถว้น 



ท างาน - จดัใหม้เีครื่องปฐมพยาบาล 
-จดักจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

4.ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และวนิยัขา้ราชการ 

4.1 แจง้ใหบุ้คลากรในสงักดัรบัทราบถงึประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

-ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีร่บัทราบประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ 

 4.2 ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ
รวมถงึการควบคุม ก ากบั ตดิตาม และดแูล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- ด าเนินการท าค าสัง่แบ่งงานและมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้
พนกังานสว่นต าบล คร ู ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง สงักดั อบต.ท่า
ลาด          
- ด าเนินการท าค าสัง่มอบหมายงานภายในกอง/สว่น ครบทุกสว่นราชการ 
- ด าเนินการท าค าสัง่แต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนปลดั อบต. 
- ด าเนินการแต่งตัง้ผูร้กัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกอง/หวัหน้าสว่น
ราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น  
-ปลดัด าเนินการมอบหมายงานใหร้องปลดั อบต.ปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบ
กอง/สว่น  

 4.3 สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามแผนการ
เสรมิสรา้งมาตรฐานวนิยัคุณธรรม จรยิธรรมและ
ป้องกนัการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.61-63 

-มกีารด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
สง่เสรมิวนิัย คุณธรรม จรยิธรรมและการป้องกนัการทุจรติ  

 


