
 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.ดา้นการวเิคราะหแ์ละ วางแผน
อตัราก าลงั 

1.1 จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพือ่ใชใ้นการก าหนด 
โครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงั ทีร่องรบัภารกจิของ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 1.2 พฒันาระบบฐานขอ้มลูบุคลากรเพือ่วางแผน 
อตัราก าลงัใหม้คีวามครบถว้นสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั 

- องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ได ้ด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงั 
3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เพือ่ ใชใ้นการก าหนดโครงสรา้ง 
และกรอบ อตัราก าลงั ทีร่องรบัภารกจิขององคก์าร บรหิารสว่นต าบลท่า
ลาด - ด าเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มลู บุคลากรขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ท่าลาดเพือ่วางแผนอตัราก าลงัใหม้ ีความครบถว้น สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบนั 

2.ดา้นการสรรหาบุคคล เขา้สู่
ต าแหน่ง 

2.1 สรรหาบุคคลเขา้สูต่ าแหน่งใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการพนกังาน
สว่น ต าบลจงัหวดันครพนม (ก.อบต.จงัหวดั) และ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด โดยค านึงถงึความรู ้ความสามารถ 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง และประโยชน์ที่
ทาง ราชการจะไดร้บั 

-ด าเนินการสรรหาบุคคลเขา้สูต่ าแหน่ง โดยการรบัโอน(ยา้ย) และแต่งตัง้ 
พนกังานสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา ดงันี้ - เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได้
ปฏบิตังิาน 

3. ดา้นการพฒันาบุคลากร ร 3.1 สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ ตามหลกั
สมรรถนะ 

- ด าเนินการสง่บุคลากรขององคก์าร บรหิารสว่นต าบลท่าลาดเขา้รบัการ 
อบรมหรอืฝึกอบรม 

4. ดา้นเสน้ทาง ความก้าวหน้าในสาย
อาชพี 

4.1 สง่เสรมิและสรา้งโอกาสความกา้วหน้าในสาย 
อาชพีใหก้บับุคลากร 

-มกีารประชาสมัพนัธเ์สน้ทางความกา้วหน้าของพนกังานทุกต าแหน่ง 

5.ดา้นการประเมนิผลการ ปฏบิตังิาน 4.1 ด าเนินการประเมนิขา้ราชการเจา้หน้าทีแ่ละ 
ลูกจา้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู ้
ทกัษะ และสมรรถนะ  

-หน่วยงานมกีารประเมนิบุคลากรตาม เกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพือ่ พจิารณาจดัสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรม เพือ่พฒันาความรู้
ความสามารถใน ต าแหน่งตามสายงาน  



3.2 จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ราชการทีเ่ป็นธรรมและเสมอภาค และสามารถ 
ตรวจสอบได ้

-หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดัโดย ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั ดแูล 
ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน อย่างเป็นธรรมเป็นตาม
หลกัเกณฑ ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

6. ดา้นการพฒันา คุณภาพชวีติ 6.1 สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของบุคลากรให้
ม ี
ความสุขในการท างาน เสรมิสรา้งบรรยากาศในการ 
ท างานร่วมกนั สง่เสรมิความผกูพนัระหว่างบุคลากร
ใน 
องคก์ร 

- มกีารจดัอุปกรณ์ขัน้พืน้ฐานในการ ปฏบิตังิานอย่างครบถว้น -จดัใหม้ี
การรบัประทานอาหารร่วมกนั -การจดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์นอก 
สถานที ่-มอบของขวญัเนื่องในวนัส าคญั 

7. ดา้นการสง่เสรมิ คุณธรรม 
จรยิธรรม และ การรกัษาวนิัย 

7.1 แจง้ใหบุ้คลากรในสงักดั รบัทราบถงึประมวล 
จรยิธรรมขา้ราชการ สว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัของ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาดว่าดว้ย
จรรยาบรรณ ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
7.2 ใหผู้บ้งัคบับญัชา มอบหมายงานใหแ้ก่ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
รวมถงึ การควบคุม ก ากบั ตดิตามและดแูล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให ้ปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์
แนวทางระเบยีบ และ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
7.3 สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัิ
การ ป้องกนัการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ท่าลาด ปี 2564 – 2566 

- ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้หน้าทีร่บัทราบถงึ ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัขององคก์ารบรหิารสว่น ต าบลท่าลาด -
ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที ่ตามค าสัง่ขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ท่าลาด -มผีลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตังิาน ตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าลาด 
ประจ าปี 2564 

 

ปัญหาและอปุสรรค 



 เนื่องดว้ยสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดแ้พร่ระบาดทัว่โลก และประเทศไทยไดร้บัผลกระทบดงักล่าว ท าให้ การพฒันาศกัยภาพของ

บุคคลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ทีต่อ้งเดนิทางไปฝึกอบรม สมัมนา หลกัสตูรต่าง ๆ ตอ้งเลือ่น และยกเลกิไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

ประชาสมัพนัธ ์และชีแ้จงแนวทางการฝึกอบรม สมัมนา แบบออนไลน์(Online) ผ่านระบบ Zoom Meetting , Google Meet , และระบบต่าง ๆ เพือ่ให้

บุคลากรขององคก์รไดพ้ฒันาอย่างต่อเนื่อง 


