
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณนูคร จังหวัดนครพนม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งใหม่ จ านวน 
2 ต าแหน่ง 2  อัตรา ต าแหน่ง คนงานทั่วไป และต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานที่
เพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการภารกิจและ
ภาระงานที่โอน(ย้าย)ไป หรือ ทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งที่ว่าง จ านวน  1  ต าแหน่ง 
ดังนี้ 
   - ต าแหน่ง คนงาน(ท่ัวไป) จ านวน 1 อัตรา สังกัด ส านักปลัด 
 2.ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่งที่ว่าง จ านวน  3  
ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา สังกัด กองคลัง 
    *โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  7 มีนาคม – 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
    *ก าหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562  
    *ก าหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  
ในวันที่   20  พฤศจิกายน  2562 
    * ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาในวันที่ 21  พฤศจิกายน  2562 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1 อัตรา สังกัด กองคลัง 
สรรหาโดยการขอใช้บัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ตามตามประกาศอบต.ท่าลาด  เรื่อง ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดประกาศ วันที่  21  พฤศจิกายน  2562 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี2561-2563           

แต่ละปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละต าแหน่ง  

- มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 โดยการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลกร 
 

 2.2 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ใน
วิชาความรู้ตามสายงานมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 2.3 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะประจ าสายงานของแต่ละต าแหน่ง 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้ในสายงานให้มากขึ้น 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร

บุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงาน
มาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จตามที่ก าหนด 
- เมื่อมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อน
ค่าตอบแทนแต่ละรอบ เมื่อมีการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล บรรจุแต่งตั้ง
ฯลฯ ต้องเข้าระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 รอบการประเมิน 
ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตอบสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ทั้ง 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ทั้ง 2 ครั้ง ตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

-มีการด าเนินการยกย่องชมเชยบุคลกรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานปีละ 2 คน 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

-ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
- การจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 4.2 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการท าค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนต าบล ครู  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัด อบต.         
พระกลางทุ่ง 
- ด าเนินการท าค าสั่งมอบหมายงานภายในกอง/ส่วน ครบทุกส่วนราชการ 
- ด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
-ปลัดด าเนินการมอบหมายงานให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
กอง/ส่วน  

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  

 


