


รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เพ่ือให้ อบต.หนองเอ่ียน มีโครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
และไม่ซ  าซ้อน 
- เพ่ือให้ อบต.หนองเอ่ียน มีการก าหนด
ต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
- เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวาง
แผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนา
บุคลากรของเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอ่ียน 

- อบต.หนองเอ่ียน มีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ถูกต้องครบถ้วน และ 
ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร มีมติเห็นชอบ 
พร้อม ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

- จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
พ.ศ. 2564 – 2566 โดยความ
เห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
มุกดาหาร ครั งที่ 9/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2563 และ
อบต.หนองเอ่ียน ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564- 
2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 

- ควรด าเนินการ
พิจารณาปรับปรุงแผน
อัตราก าลังทุกปี 
ปีงบประมาณ เพ่ือให้
การก าหนดต าแหน่ง
รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 
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1. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนการสรรหาข้าราชกาและพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ว่าง กรณีลาออก
หรือโอน (ย้าย)  
 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในองค์กร 
มีความต่อเนื่อง และมีบุคลากร
รับผิดชอบในแต่ละงานโดยตรง เพื่อให้
งานเกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด 
 

- กรอบอัตราก าลังว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
มีต าแหน่งว่าง 4 ต าแหน่ง ดังนี  
- ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด  
ส านักปลัด 
- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
สังกัด กองคลัง 
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) สังกดั 
กองคลัง 
- ต าแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  
สังกัด กองช่าง 
-ต าแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.) 
สังกัด ส านักปลัด 
หน่วยตรวจสอบ 
- ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

- ด าเนินการสรรหาพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ดังนี  
- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 1 อัตรา สังกัด ส านัก
ปลัด 
- ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด 
กองการศึกษาฯ จ านวน 1 
อัตรา ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

- ประกาศรับโอน 
(ย้าย) พนักงานส่วน
ต าบลแทนต าแหน่งที่
ว่าง อย่างระยะเวลา
ที่ก.อบต.ก าหนด 
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 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ  
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก ๆ ต าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- อบต.หนองเอ่ียน มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ถูกต้องครบถ้วนและ  
ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร มีมติเห็นชอบ
พร้อม ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

- มีการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ตาม
สายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

- เพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพควร
ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนา
ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อได้ 
กระบวนการและ
วิธีการพัฒนาตรงกับ
ความต้องการ 
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 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
  

- เพ่ือให้กระบวนการและวิธีการพัฒนา 
เกิดประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 

- บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
ประยุกตป์รับใช้กับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ  
 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
- ข้าราชการครูหรือพนักงานครู หลักสูตร 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ารายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 

- ควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการพัฒนา
ด้วยตนเอง และมี
ความต่อเนื่องขององค์
ความรู้และสามารถที่
จะถ่ายทอดความรู้ 
สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ 
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 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2.3 การด าเนินการประเมินข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
 

- เพ่ือให้การพัฒนาถูกต้อง และตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

- บุคลากรได้รับการพัฒนา และน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้ตรงกับต าแหน่ง 
 
 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
 
 

- จัดให้มีการพัฒนา
ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะในการท างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
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3. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
3.1 ด าเนินการบันทึกข้อมูล แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  
 

- เพ่ือให้ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 

- ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติใน
ระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ ข้อมูล
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และพนักงาน
ครอูงค์การบริหารส่วนต าบล 
 

- เสริมสร้างความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบระบบโดย
ส่งเสริมให้ได้รับการ
ฝึกอบรมบ่อยครั ง 
 

3.2 จัดให้มีกระบวนการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- เพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
ความโปร่งใส และสร้าง
มาตรฐานในการประเมินผล
ในองค์กร 

- กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรมเสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- การด าเนินการ
แต่งตั งคณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
โดยความชอบธรรม 

3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- พิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน 
เป็นไปตามผลการประเมิน
และประกาศหลักเกณฑ์ 

- บุคลากรได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคน 

- พิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ครั งที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.
พิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ครั งที่ 2/2564 ตามค าสั่งเลื่อนขั นเงินเดือน 
และรายงานการประชุมดังกล่าว 
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4. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเอ่ียน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

- เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการ 
- ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
-ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กรและข้าราชการในทุก
ระดับ 
 

- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการประจ าปี 
- มีแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- แสริมสร้างกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมความรู้ใน
ด้านประมวลจริยธรรม 
 

 

 

 


