
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.การสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.1ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจุบัน (การวิเคราะห์ภาระค่างาน 
การเตรียมข้อมูล และการระดมความคิดของ
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  เพ่ือใช้
เป็นนวทางในการพัฒนาบุคลกรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ 

1.2ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอบระยะเวลา 3 ปี 
และด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

2.1มีการด าเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
สายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลกร เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลกรแต่ละต าแหน่ง 

2.2 มีการวางแผนพิจารณาส่งเสริมบุคลกรเข้า
รับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ซึ่ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะต าแหน่งตามสาย
งานให้อยู่ในระบบงาน  E-Learning 

2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการ 
ด า เนินการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตนเอง เ พ่ือ พั ฒนา
ศักยภาพในระบบE-learning ตามความรู้
เฉพาะต าแหน่งของตนเอง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะ 

2.4 หน่วยงานมีการประเมินบุคลกรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัมนาความรู้ 
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2.ด้านการพัฒนา (ต่อ) 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
2.5 หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ส วั ส ดิ ก า ร 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนรนและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของ
พนักงานทีส่ าคัญ 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งที่บุคลากร
ทราบ 

3.1 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลกร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว ในการ
ประชุมพนักงานประจ าเดือน 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุค 

3.2 หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะเวลา โดย
แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

3.3 จั ด ให้มี กระบวนการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได ้

3.3 หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
แ ล ะ ป ร ะ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  จ น ถึ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้และแรงจูงใจ 
(ต่อ)  

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตาม
ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

3.4 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้
เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและรายงาน
การประชุม 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่
บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

3.5 มีการรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี มี
กิจกรรมบ า เ พ็ญประดยชน์ ร่ วมกับชุมชน 
หมู่บ้านมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมช้าราชการส่วนท้องถิ่น  

4.1 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนส่วนต าบลนาคู่ รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2  ให้ ผู้ บั ง คั บบัญชา  มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่งเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.2 ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานส่ วนต าบล 
พนักงานงานจ้าง ตามค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู่ ให้เป็นปัจจุบัน 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
สร้างเสริมมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้อกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.3 มีการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต คอ
รับชั่น 

 

 


