
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง   จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตรากำ  ลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำ หนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำ  ลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ดำเน ินการจ าท าแผนอ ัตรากำล ัง 3 ปี (2564 – 2566) 
และพิจารณาปรับปรุงก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   
 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

 

- ด าเนินการปรับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (2564 – 
2566) โดยก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือ
รองรับปริมาณงานและภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้น จ านวน 4 
ต าแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่  1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน
สาธารณสุข สังกัด ส านักปลัด 2. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน
พัสดุ  สั งกัด  กองคลั ง  3 .  ปฏิบั ติ หน้ าที่ ช่ ว ย งาน
สาธารณูปโภค สังกัด กองช่าง 4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน
บริหารงานการศึกษา สังกัด กองการศึกษา โดยจะเริ่ม
ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้ ในปีงบประมาณ 2564  

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนทอ้งถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

ด าเนินการการรับโอนพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561 
– 2563) 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ด าเนินการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลสายงาน   
ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
จ านวน 1 ราย 
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ - ด าเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป 
  ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   
 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา - ด าเนินการส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ตามสายงานความกา้วหน้า 
 บุคลากรแต่ละต าแหน่ง  

 2.3 ส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน                
E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

 2.4 พัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลลากรอย่างต่อเนื่อง - มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT  

2.5 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตาม 
สายงาน 

2.6 ด ำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร                  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท ำงาน พร้อมทั้ง ติดตาม 
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพ ัฒนา  
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๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความกา้วหน้าในสาย 
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์คู่มือแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

  พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
   

 3.2 ดำเน ินการบ ันท ึก แก ้ไข ปร ับปร ุง ข ้อม ูลบ ุคลากรในระบบศ ูนย์ 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ                
แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

 
  

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

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

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 
2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หนา้ที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2/2563 ตามคำสั่ง 

  เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
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 3.5 ดำเนินการการพ ิจารณาความดคีวามชอบการปฏิบ ัติหน้าท ี่ราชการ
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเวลาอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน ผ่านคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดีเด่น 
 

3 .6 จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน ด้าน - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการ         
มีส่วนรวมในการท างาน 

ครบถ้วน 
- จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุก
ระดับสม่ าเสมอ 
- ส่งเสริมให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
มาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประชาสัมพ ันธ์ให้เจ้าหนา้ท ี่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ ส่วนทอ้งถิ่น และข ้อบังคบัองค์การบริหารส่วนต าบลเนินกว้าว ว ่าด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข ้อบังคับองค์การบริหารส่วน 

 จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าบลเนินกว้าว วา่ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

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

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 

- ม ีด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องก ันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
- ด าเนินการจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 



 


