
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ประกาศใช้         
1 ต.ค. 2560 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอน (ย้าย) 

3. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน
แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน
แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

 - มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม

เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
ตามสายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ
ความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของ
พัฒนา 

     3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และปัจจุบัน 

 - หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
1-2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1-
2/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงาน
การประชุมดังกล่าว 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

     4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ ว่าดว้ยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ ว่าดว้ยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่ว่าง อีกหน้าที่หนึ่ง ตามค าสั่ง อบต.ลาโละที่ 
35/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ

เสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันกับการทุกจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


