
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม  อําเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

 

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิการ 
1. ด้านการสรรหา 1.1  จัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปี  เพื่อใช้ในการกําหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตรากําลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

- ไม่มกีารปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   เนื่องจากแผนอัตรากําลัง 
ประจําปีงบประมาณ  2561 – พ.ศ.2563  ทีใ่ช้อยู่มี
จํานวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแล้ว 

 1.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่โอน(ย้าย) โดยมุ่งเน้น
ให้มีอัตรากําลงัว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรากําลังทั้งหมด  

- ดําเนินการรับโอนย้าย งานส่วนตําบลที่ว่าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ในตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

 1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับ โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดํารงตําแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยัง หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานส่วนตําบล ที่ว่าง ตาม
แผนอัตรากําลงั 3 ปี ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  และมีผู้มา
ดํารงตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เมื่อ  2 มี.ค.63  

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดําเนินงาน
สรรหา และเลอืกสรรผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

- ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ตามตําแหน่งว่าง ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/
ชํานาญการ ตามคําสั่ง อบต.ยม เลขที่  359/  2562   
ลงวันที่  11 ต.ค.62 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิการ 
1. ด้านการสรรหา 1.5  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความ

เป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกับตําแหน่ง  
 

-  ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น  จํานวน  2  ราย  ได้แก่  
1.  นางอังคณา  สุขลําใย  ตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ ระดับปฏิบัติการ เพื่อเลื่อนระดับให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้นในตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับชํานาญ
การ  เมื่อวันที ่ 23  มี.ค.63 
  2.  นางอัจฉราวรรณ  อินไชย  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เพื่อเลื่อนระดับให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับชํานาญการ  เมื่อวันที่  22 เม.ย.63 

2.  ด้านการพัฒนา 1.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และดําเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตาม ความจําเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

-  มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  โดยพิจารณาบุคลากร  
เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละ
ตําแหน่ง 

 2.  กําหนดเสน้ทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละ ตําแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคคลฯ 

 3.  สร้างบทเรยีนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
learning เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ  
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตําแหน่ง 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิการ 
2.  ด้านการพัฒนา 4.  ดําเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด

ตําแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 

-  มีการประเมนิบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เสริมสร้างความรู้ในตําแหน่งสายงาน 

 5.  ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทีม่ีผลต่อการพัฒนา
บุคลากรทุกส่วนราชการ  
 

- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งด้านพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน บําเหน็จ
ความชอบ รวมถึงการติดตามและนําผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนา 

3.  ด้านการธํารงรักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

1.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตําแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
 

- มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับ
พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งให้คําปรึกษา 

 2.  ดําเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

 

- ดําเนินการปรับปรุงระบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนดทุกระยะและแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ 

 3.  จัดใหม้ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้  

 

- ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อดูแล 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้  
ทักษะและสมรรถนะ ทุกคนอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

 4.  จัดใหม้ีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่าง เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

 

-  พิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครัง้ที่  
1-2/2563  ให้เป็นไปตามผลการประเมนิการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและรายงานการประชุม 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิการ 
3.  ด้านการธํารงรักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

5.  ดําเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจําปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  

 

-  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 6.  จัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ด้านความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการมีส่วนรวมในการทํางาน 

-  มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-  จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล 
-   จัดกิจกรรม 5 ส. 
-  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

4.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ 

1.  แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และขอ้บังคับองค์การบริหารส่วนตําบลยม   ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตําบล ,พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล ,พนักงานจ้าง รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตําบลยม 

 2.  ให้ผู้บังคับบัญชาหมอบงานแก่ผู้ใต้บังคบับัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

-  จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ประจําปีงบประมาณ  2563   ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยม  เลขที ่ 330/2562  ลงวันที่  1 ต.ค.62 
- แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบลรักษาราชการแทน ตําแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน  ตามคําสั่ง อบต.ยม เลขที ่ 334/2562  
ลงวันที่  1  ต.ค.62 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิการ 
4.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ 

 - แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบลรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง  ตามคําสั่ง อบต.ยม เลขที่  
361/2562  ลงวันที่  16  ต.ค.62 
-  ปรับปรุงคําสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลยม (เฉพาะราย) ตามคําสั่ง  
อบต.ยม  เลขที่  07/2563  ลงวันที่  16  ม.ค. 63 
-  ปรับปรุงคําสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลยม (เฉพาะราย) ตามคําสั่ง 
 อบต.ยมเลขที ่ 053/2563  ลงวันที ่ 2 มี.ค.63 
- มอบอํานาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด 
อบต. ตามคําสั่ง อบต.ยม เลขที่  253/2563  ลงวันที ่ 
28  ส.ค.63 

 3.  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2563  

-  ดําเนินการตามแผน และสรุปผลรายงานการดําเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต  คอร์รัปชั่น 

 


