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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

องค์การรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนิน  
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 

ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี (พ.ศ.2564-2564) 

 1.2 จัดทำและดำเนินการตาม
แผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้างทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

ดำเนินการขอให้ กสถ.
ดำเนินการสอบแทนในตำแหน่ง
นิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

 1.3 รับสมัครและเลือกบุคคลเพ่ือ 
บรรจุะและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
สรรหาและเลือกสรร 

แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการในการ
สรรหาและเลือกสรร ในการสรร
พนักงานจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติ
หน้าผู้ดูแลเด็ก 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน
ระดับตำแหน่งสูงขึ้น 

ไม่มี 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีและดำเนินตามแผนฯให้
สอดคล้องกับความจำเป็น 

มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี 2564-2566 โดย
พิจารณาบุคลากรเข้ารับการ
อบรม และจัดอบรมในองค์กร
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ตำแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้าใน
แผนพัฒนาบุคคลากร 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะ
ด้านตามสายงานที่อยู่ในระบบ E-
learning 

ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล 
ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
ระบบ E-learning ในการ



ปฎิบัติงานในสายงานที่ตนเอง
ปฎิบัติงานอยู่ 

 2.4 ดำเนินการประเมิน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐาน กำหนด่งตำแหน่งใน
คามรู้ทักษะและสมรรถนะ 

มีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้า
รับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งสาย
งาน 

 2.5 ดำเนินการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร 

หน่วยงานมีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลากรสวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
บำเหน็จความชอบพร้อมทั้ง
ติดตามและนำผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัด
ให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

 2.6 การจัดโครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพการปฎิบัติราชการ
ประจำปี 2564 

มีการอบรมปีละ 1 ครั้ง 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานตำแหน่งให้บุคลากร
ทราบ 

มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าสายงานตำแหน่ง
ให้บุคลกรทราบ พร้อมทั้งให้
คำปรึกษา ดังกล่าว 

 3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ทะเบียนบุคลากรแห่งชาติให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการปรับปรุงระบบ
ดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น กำหนดทุก
ระยะ และแล้วเสร็จที่กำหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฎิบัติราชการ ที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับดูแล
กำกับติดตาม และประเมินผล
การปฎิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฎิบัติราชการ
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฎิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาคและตรวจสอบได้ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอน
พนักงานส่วนตำบล ทั้งสองครั้ง
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฎิบัติหน้าที่รชการผ่าน



กระบวนการ คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงาน
การประชุมดังกล่าว 

 3.5 ดำเนินการพิจารณาควมดี
ความชอบการปฎิบัติหน้าที่
ราชการประจำป เพ่ือยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฎิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

 3.6จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการทำงาน 

1.มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานใน
การปฎิบัติงานอย่างครบถ้วน 
2. จัดกิจการรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
3. มีการอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการทำงานร่วมกัน 
4. มีกิจกรรม Big  Cleaning 
Day 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตำบล ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตำบลว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม กำกับ ติดตามและดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินการแบ่งงานและ
มอบหมายหนี่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฎิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 

1. มีการดำเนินการฝึกอบรม 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน ประจำปี 2564 
2. มีการดำเนินการเข้าแถว
เคารพธงชาติเดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


