
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง  อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุงต าแหน่งใหม่ จ านวน 1 
ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับภารกิจหน่วยงานและการพิจารณาปรับปรุงภารงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการปัจจุบัน 
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลที่วางตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2.ด าเนินการร้องขอให้ สกถ.  ด าเนินการสอบแข่งขันแทนในต าแหน่งที่ว่าง 
 
 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน
สายงานที่สูงขึ้น 

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างจากสายงานประเภท
ทั่วไป เพื่อให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และออก
ค าสั่งแต่งตั้ง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างจากสายงานประเภท
ทั่วไป เพื่อให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
3.ประกาศโอนย้าย พนักงานเทศบาลที่ก าหนดใหม่ หรือที่ว่างลง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
4.อยู่ระหว่างการสรรหาในต าแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 1. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 
2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2.2 ก าหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 
 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานที่อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 
 
 
2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 

- มีการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรประจ าปี 2561 – 2563 โดยพิจารณา
บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป
เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใสต าแหน่งตามสายงาน 
 
 
- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล       
ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อง
ทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของ
พนักงาน 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็น
ธรรม 
 
 
 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 
3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
 
- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จตามที่ก าหนด 
 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1-2/2562 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1-2/2562 ตามค าสั่งเลื่อขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จ ากิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณ 
- มีการจัดกิจกรรมท าความสะอาด 5 ส.  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลกรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบลภูวง ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลภูวง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลในต าแหน่ง
ที่ว่างอีกหน้าที่หนึ่ง 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ 
- ด าเนินการปรับปรุงบางงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาล 
 
- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รับชั่น 
 

 


