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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

1. ด้านการสรร 1.1 จดัทําปรับปรุงแผนอัตรากําลงั 3 ปี            (ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ - ๒๕๖๖) เพื่อใช้ในการกําหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาํลังที่รองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ดําเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนด ตําแหน่งใหม่
เพิ่ม เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการ
ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภาระงานการเตรียมการข้อมูล และการ
ระดมความคดิของ คณะกรรมการและผูเ้กี่ยวข้อง 

 1.2 จดัทําและดําเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากําลังทีล่าออกหรือโอน (ย้าย) 

- ดําเนินการประกาศสรรหา พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งท่ีว่าง 
 -ดําเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตําบล ตามแผน 
อัตรากําลังที่ว่าง ดังนี ้
1. สังกัดสํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล  
    ประเภทวิชาการ 
    - นิติกร (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) จํานวน ๑ อัตรา  
 
     ประเภททั่วไป 
    - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา 
2. สังกัดกองคลัง 
     ประเภทวิชาการ 
   - นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบตัิการ/ชํานาญการ)    
    จํานวน 1 อัตรา          
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  3. สังกัดกองช่าง 
    ประเภททั่วไป 
    - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏบิตัิงาน/ชาํนาญงาน) 
     จํานวน 1 อัตรา 
4. สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ประเภทวิชาการ 
    - ผู้อํานวยการกองศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา  
    ระดับต้น) จํานวน ๑ อัตรา 
    - นักวิชาการศึกษา (ปฏบิัติการ/ชํานาญการ)          
     จํานวน 1 อัตรา 

 1.3 ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  

- ดําเนินการปรับปรุงตําแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุ และเจา้
พนักงานธุรการ จากระดบัปฏิบตัิงานเปน็ระดบั ระดับ
ชํานาญงาน จาํนวน ๒ อัตรา 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพฒันาบุคลาประจําปีและแผนพัฒนาราย
บุคลากร และดาํเนนิการตามแผนให้สอดคล้องกับความ
ความจําเปน็ 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรประจําปี ๒๕๒๕ 
- ๒๕๖) และแผนพฒันาบุคคลประจําปี 2564โดยพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน 
ตําแหน่ง ให้เป็นไปตาม แผนพฒันาบุคลากร 
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 2.2 กําหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน

การพัฒนาบุคลากรแต่ละตาํแหน่ง 
- มีการวางแผนการพิจารณา สง่บุคลากรเข้ารับการอบรม ตาม
สานงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา  
บุคลากรและ แผนเสน้ทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาํบลดําเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและ  
เฉพาะตําแหน่ง 

 2.4 ดําเนินการประเมินขา้ราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐาน กาํหนดตาํแหน่ง ให้ความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ  

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด
ตําแหน่ง เพื่อพิจารณาจดัส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในตาํแหน่งตามสายงาน 

 2.5 ดําเนินการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน การ
บริหารทรพัยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา บุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทาํงาน บาํเหน็จ ความชอบ พร้อมทั้ง ตดิตาม 
และนาํผลความพึงพอใจของพนกังานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้น
พื้นฐานของพนักงาน 
 

 2.6 การปรับโครงสร้าง อบต.  - ดําเนินการปรับโครงสร้างแบบใหม่ จาก อบต. ขนาด  
กลาง ปรบัโครงสร้างใหม่ เป็น อบต.ประเภทสามัญ 

3. ด้านการธํารง รักษาไว้ แรงแรงจูงใจ  3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเสน้ทาง 
ความก้าวหน้าในสายงานตาํแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการจัดทาํแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
| ตําแหน่งให้บุคลกรทราบ พร้อมทั้งให้คําปรึกษา ดังกลา่ว 
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 ๓.๒ ดําเนินการบนัทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล บุคลากร ใน

ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
- หน่วยงาน ดําเนนิการปรบัปรงุระบบดงักล่าว ตามระยะ ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กําหนดทุกระยะแล้ว 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เปน็ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วดั โดยผูบ้ังคับบัญชา ตามลําดบั 
ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมนิผลการ 
ปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ พิจารณาผล
การปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทกัษะ และ สมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไป  
ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างเปน็ธรรมเสมอภาค และ 
สามารถตรวจสอบได ้

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนกังานส่วนตาํบล ให้เป็นไปตาม
ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผา่นกระบวนการ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน คณะกรรมการ
พิจารณาการกลัน่กรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

 3.5 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจาํปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัตงิานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- หน่วยงานได้ดาํเนินการจัดทําโครงการ มอบใบประกาศเกียรติ
บัตรให้แก่ ข้าราชการดีเด่น ที่ประพฤติตนและดีเดน่ ด้านการ
ปฏิบัติงานและปฏบิัติหน้าที่ยอดเยี่ยมเป็นประจาํป ี
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ  
 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง ประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดําเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างตามคําสั่ง อบต.นรสิงห์  

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ งานแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คนธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

-มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 
ดําเนินการแผนการตามแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เคอร์รัปชั่น 

 

 

 

 

 

 

 


