
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖3
๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566)  - ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งใหม่ รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และพิจำรณำปรับปรุง
การปรับปรุงโครงสร้าง เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังท่ี ภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล และกำรระดมควำมคิดของ
ระบบงานและอัตราก าลง รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำก คณะกรรมกำร และผู้เก่ียวข้อง)

๑.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำพนักงำน  1. ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำงท่ัวไปในต ำแหน่งคนงำนท่ัวไป จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ คือ
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง ต ำแหน่งคนงำนท่ัวไป (กองคลัง) ต ำแหน่งคนงำนท่ัวไป (กองช่ำง) ลงวันท่ี 30 ตุลำคม 2563
หรือทดแทนอัตรำก ำลังท่ีลำออกหรือโอนย้ำย  2. ประกำศรับโอนพนักงำนส่วนต ำบล หรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี

จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ
       1) ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)
       2) ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.)
       3) ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไป (ปก./ชก.)
       4) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน (ปง./ชง.)
       5) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง./ชง.)

๑.3 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนระดับในต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน  - กำรแต่งต้ังพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร (ค.ศ.๒) จ ำนวน 2 รำย
ตำมค ำส่ัง อบต.โพธ์ิตำก ท่ี ๙64/๒๕๖3 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2563

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท ำแผนพัฒนำบุคลกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำม  - มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี ๒๕๖3 - ๒๕๖6 โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
บุคลากร แผนฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่งให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ

๒.๒ ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็นกรอบใน  - มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
กำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง
๒.๓ สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน  - ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลท่ีบรรจุใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบE-learning ในวิชำควำมรู้ท่ัวไป
ระบบงำน E-learning และเฉพำะต ำแหน่ง

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินตำมเกณฑ์  - มีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน
๒.๕ ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร  - มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในกำรบริหำรทรัพยกรบุคคล ท้ังด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบพร้อมท้ัง ติดตำม และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำนมำพัฒนำ 
และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐำนของพนักงำน

๓. ด้านการการธ ารง ๓.๑ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงควำมก้ำวหน้ำใน  - มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่งต่ำงๆ ให้บุคลำกรทรำบพร้อมท้ังให้ค ำปรึกษำ
รักษาไว้และแรงจูงใจ สำยงำนต ำแหน่งต่ำงๆ ให้บุคลำกรทรำบ

๓.๒ ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรใน  - มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถ่ินแห่งชำติตำมระยะท่ีกรมส่งเสริม
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถ่ินแห่งชำติ ให้ถูกต้อง  กำรปกครองท้องถ่ิน ก ำหนดทุกระยะถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓.๓ จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  - มีกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
ท่ีเป็นธรรม เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรกล่ันกรองพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่ำงเป็นธรรม

เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
๓.๔ จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำร  - มีกำรพิจำรณำเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และ ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลตำมค ำส่ังเล่ือนข้ัน
สำมำรถตรวจสอบได้  เงินเดือนและรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
๓.๕ จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดี แก่บุคลำกร  - มีกิจกรรม ๕ ส. และกำรท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนท่ีท ำงำนเป็นประจ ำ
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน  - มีกำรปรับปรุงต่อเติงห้องท ำงำนให้เพียงพอต่อจ ำนวนพนักงำน
กำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  - มีกำรจัดอุปกรณ์ส ำนักงำนพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน

 - มีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ
 - จัดให้มีตู้พยำบำล เคร่ืองปฐมพยำบำล

 - ๒ -
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๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔.๑ แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม  - ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง รับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
และวินัย ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำกว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

ต ำบลโพธ์ิตำก ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน
๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  - ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ัง
อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิตำกท่ี 803/๒๕๖3 ลงวันท่ี 5 ตุลำคม ๒๕๖๒
ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง  - มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดท ำโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับผู้บริหำร 
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ในวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2563
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