
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง   จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำ  ลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำ หนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำ  ลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- ดำเนินการจำทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
และพิจารณาปรับปรุงกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ความจำเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   
 1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

 

- ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (2564 – 
2566) โดยกำหนดตำแหน่งเพ่ิมตามประกาศโครงสร้าง
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพ่ือรองรับ
ปริมาณงานและภารกิจที่เพ่ิมข้ึน จำนวน 1 อัตรา โดยได้
ประชาสัมพันธ์รับโอน   

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

ดำเนินการการรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง   
นิติกร  และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการดำเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น - ดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานจากสายงาน
ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ในตำแหน่ง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับปฏิบัติการ  



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ - ดำเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม 
 ให้สอดคล้องตามความจำเป็น เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไป 
  ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   
 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา - ดำเนินการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ตามสายงานความกา้วหน้า 
 บุคลากรแต่ละตำแหน่ง  

 2.3 ส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน                
E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ตำแหน่ง 
 

 2.4 พัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลลากรอย่างต่อเนื่อง - มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT  

2.5 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตาม 
สายงาน 

2.6 ด ำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร                  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท ำงาน พร้อมทั้ง ติดตาม 
และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา  
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความกา้วหน้าในสาย 
งานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์คู่มือแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา 
   

 3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ                
แล้วเสร็จที่กำหนดไว้ 

 
  

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถา่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ    
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 
2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หนา้ที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที ่2/2564 ตามคำสั่ง 

  เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
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 3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดคีวามชอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเวลาอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน ผ่านคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดีเด่น 
 

3 .6 จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน ด้าน - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการ         
มีส่วนรวมในการทำงาน 

ครบถ้วน 
- จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุก
ระดับสม่ำเสมอ 
- ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนา้ท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ ส่วนทอ้งถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ว่าด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 

 จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำบลเนินกว้าว วา่ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

- มีดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
- ดำเนินการจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 



ปัญหาอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปี 2563 

1. ด้านการสรรหา 
  -ไม่มี 

2. ดา้นการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง   
-ไม่สามารถดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามสายงานความก้าวหน้าได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ทำให้หลักสูตร

การอบรมเลื่อนกำหนดหรือไม่มีการเปิดหลักสูตรการอบรม 
๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

  -ไม่มี 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

 -ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการสรรหา 
  -ไม่มี 

2. ดา้นการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้มีการสร้างเครือข่ายสายงานตำแหน่งประเภทเดียวกัน

เพ่ือให้มีการร่วมกันจัดหลักสูตรการอบรมในระดับจังหวัด ลดภาวะเสี่ยงในสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา - 19 
๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

 -ไม่มี 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

 -ไม่มี 


