
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด ำเนินแผนอัตรำก ำลัง 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ

กรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจ 
1.1.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  (รอบปีงบประมำณ 2561 – 2563) เพ่ือใช้
ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง และกรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจ 
ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบัน โดยก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง 1 ต ำแหน่ง ได้แก่ 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ 

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง 
ประจ ำปี 2563 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ด ำเนินกำรสรรต ำแหน่งว่ำงตำมประกำศองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองลี เรื่อง กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนเพื่อแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี ( พ.ศ. 2561 – 
2563 ) ดังนี้ 
         1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ระดับ
ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน 

 1.2.2 ด ำเนินกำรสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง โดยกำรร้องขอให้
กรมฯเปิดสอบกำรแข่งขัน ได้แก่  
        1) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) 
        2) ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน 

 1.2.3  ด ำเนินกำรรับโอน(ย้ำย)พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 
ต ำแหน่ง ได้แก่ 

1. จอ.วชิรพันธ์  ปัญสุภำรักษ์ ต ำแหน่ง นักพัฒนำ
ชุมชน ระดับ ปฏิบัติกำร 



2. นำยศุภกิจ พลพิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้ 

 1.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังให้มี
ควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
 

-ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองลีเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี / นโยบำยพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ ให้สอดคล้องตำม
ควำมจ ำเป็น 
2. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ 
ควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

-มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี / นโยบำย 
พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคลำกรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ต่อไป 
-ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมืองลี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
คือ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ - ด ำเนินกำรส่งเสิรมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของต ำบล 
เมืองลีเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับกำรแยกแยะ ผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อกำร
เรียนรู้ 
 



3.ด้ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
4.ด้ำนกำรส่งเสรมิ
จริยธรรมและรักษำวินัย
ของบุคลำกรในหน่วยงำน 
 

1.ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ตำม
มำตรฐำน ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
 
2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นธรรม
เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
 
1.แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม ข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลีว่ำ
ด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำงระเบียบ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ปี 2561 -2564 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 

-หน่วยงำนกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด 
ต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 
 
-หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ธรรมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
 
-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองลีว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
-มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลีปี  2561 – 
2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 
 
 
-มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 

 
 


