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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 

นโยบาย การด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1. พิจารณาวางแผนอัตราก าลัง
สอดรับกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์กร ตอบสนองตามความ
จ าเป็น และความเหมาะสม 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ราชการ 

 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  
     1. นายกเทศมนตรีต าบลภูวง  เป็นประธานกรรมการ 
     2. ปลัดเทศบาลต าบลภูวง  เป็นกรรมการ 
     3. ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
     4. ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
     5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นกรรมการ 
     6. หัวหน้าส านักงานปลัด  เป็นเลขานุการ 
     7. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
- ร่วมกันวิเคราะห์อัตราก าลังในองค์กรเพื่อร่วมกันวางแผนก าลังคน                 
ในการขอเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการ
บริการประชาชน  
3. ผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     3.1 สามารถด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง                 
จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างท่ัวไป 2 อัตรา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
     3.2 การย้ายพนักงานเทศบาล จากต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 
อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดกรอบ
แต่ละต าแหน่ง
ท าให้ภาร
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากน
เพิ่มขึ้น 

2. ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง 2. ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใน ด าเนินการบรรจุและ ระยะเวลา



รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้
โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 

แต่งต้ัง รวมถึงผู้บริหารประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร ด้วย
ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน  เป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ี  
เทศบาลต าบลภูวง ได้ประกาศไว้   
    2.1 สามารถด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างท่ัวไป 2 อัตรา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
     2.2 การย้ายพนักงานเทศบาล จากต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 
อัตรา 

จ ากัดท าให้
เกิดความล้า
ช้าในการ
ปฏิบัติ 

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร                   
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 

1. จัดท าค าส่ัง ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใน 
ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง รวมถึงผู้บริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาส
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี  
เทศบาลต าบลภูวง ได้ประกาศไว้   

บุคลากรสาย
งานปฏิบัติมี
จ าน้อยน้อย
กว่าภารงาน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประมวลจริยธรรม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
การรักษาวินัย อย่างเคร่งครัด 

1. การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประกอบด้วย 
     - ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลภู
วง พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  
     - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2564 โดยให้มีหน้าท่ีดังนี้ 
        (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง 
และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
        (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
       (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง 
หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 
       (5) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ

ควรจัดให้มี
การศึกษาดู
งานและการ
ฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัย
แล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้
วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับ จังหวัดรับ เรื่ อ ง  ให้ ค าวินิ จฉั ยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
       (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ี
เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ ผู้บังคับ บัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ
ข้าราชการผู้นั้น 
       (8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ี
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
     - การประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัด
เทศบาลต าบลภูวงทุกคน เพื่อให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตน
ในการด ารงตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.ด าเนินการกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปี 2564 น าโดย นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา 
ผอ.กต.ประจ า ทต.ภูวง พร้อมเจ้าหน้าเทศบาล ผู้น าชุมชน และคณะ
ครูนักเรียน โรงเรียนในต าบลภูวง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ระยะเวลาการ
ร ณ ร ง ค์
ค่อนข้างน้อย
ควรจะขยาย
เวลาให้มาก 

 3.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปี 
2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ณ วัดป่าสุวรรณาราม (ถ้ า
แสงทิพย์) บ้านนาตะแบง หมู่ท่ี 7 ต าบลภูวง 

สถานท่ีคับ
แคบและสูง 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับโอกาสใน
การพัฒนาทักษะและความสามารถ 
อย่างเทา่เทียมกัน ความก้าวหน้าใน
สายงานอาชพี จะพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถตามคุณภาพและ
ผลส าเร็จของงานที่จะสะท้อนการ
เป็นคนเก่ง และพฤติกรรมที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ มีคุณธรรม ยึด
มั่นประโยชน์ของส่วนรวมจะสะท้อน
การเป็นคนดี 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลภูวง ได้รับการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถ อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี ซึ่งท่ี
ผ่านมาร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
   - จ านวนบุคลากรท้ังหมด จ านวน 17 ราย 
   - จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม จ านวน 15 ราย 
   คิดเป็น 15 x 100  =  88.23  
       17 
  เท่ากับร้อยละ 88.23 

 

บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม
ลดลง
เนื่องจาก
สถานการณ์โค
วิด 19 และ
งบประมาณ
จ ากัด 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ 1. จัดกิจกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 3-10 จาก



ชีวิตในการท างานที่ดี มีสุขภาวะ
ที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มี
ความสุขในการท างาน โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาหน้าท่ีว่าการอ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร โดยเทศบาลต าบลภูวง ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังไฮเป็นสถานท่ีฝึกซ้อม 

สถานการณ์โค
วิดท าให้ต้อง
งดกิจกรรมใน
บางช่วง 

 2.กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบล
ภูวง 

 
จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล

ภูวง จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินงานครบทุกนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองท าให้ผลส าฤทธิ์ของงานออกมาสมบูรณ์สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับพื้นท่ี
ตามภารกิจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลภูวง 
 
 

 


