
  
  

    

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

               (ประจำปีงบประมาณ 2564)  

  
  
  
  

  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

    

  
  
 

 

 

  
  

  

  

    

  
  

  



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   

ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการดำเนินงาน  

1. ด้านการสรรหา  1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนด 

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนตำบล  

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง        
เพ่ือกำหนดตำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจ 
ของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง 
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน 
ปัจจุบัน  (การวิเคราะห์ภาระงาน การ 
เตรียมการข้อมูลและการระดมความคิดของ 
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง  

  1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 

และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ 

ทดแทนอัตรากำลังที่โอน(ย้าย) หรือลาออก  

1. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างที่ 

ว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้   

- วันที่  5  พ.ย.  2563   

- พนักงานทั่วไป  1 อัตรา  

- วันที่  1  ต.ค.  2563  

- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  1  อัตรา  

- วันที่  16  พ.ย.  2563  

- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  1  อัตรา  

- วันที่  1  มี.ค. 2564  

- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  1  อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา  

- วันที่  9 ส.ค. 2564 

- พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  1  อัตรา  

- พนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา 
2. ดำเนินการประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงาน 
ส่วนตำบลที่ว่าง และรายงานตำแหน่งว่างให้ 
ทางอำเภอ และจังหวัดทราบ  
- รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยลบาย
และแผนปฏิบัติการ ตามคำสั่ง 
อบต.หนองหาน ที่ 36/2563  ลงวันที่  1  
ตุลาคม 2563 
- รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา ปฏิติบัติการ 
ตามคำสั่ง อบต.หนองหาน                     
ที่ 26/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564  
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ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการดำเนินงาน  
  1.3 รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 

และเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง 

และประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน ตำบล  

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา และ 
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  

- วันที่  1  ต.ค.  2563  

- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  1  อัตรา  

- วันที่  5  พ.ย.  2563   

- พนักงานทั่วไป  1 อัตรา  

- วันที่  16  พ.ย.  2563  

- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  1  อัตรา  

- วันที่  1  มี.ค. 2564  

- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  1  อัตรา 

- พนักงานจ้างทั่วไป  1  อัตรา  

- วันที่  9  ส.ค. 2564 

- พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  1  อัตรา  

- พนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา 
ดำเนินการประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงาน 
ส่วนตำบลที่ว่าง และรายงานตำแหน่งว่างให้ 
ทางอำเภอ และจังหวัดทราบ  
- รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยลบายและ
แผนปฏิบัติการ ตามคำสั่ง อบต.หนองหาน   
ที่ 36/2563  ลงวันที่  1  ตุลาคม 2563 
- รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา ปฏิติบัติการ 

ตามคำสั่ง อบต.หนองหาน  ที่ 26/2564 ลงวันที่ 

5 มกราคม 2564 



ด้านการสรรหา(ต่อ)  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา 

และเลือกสรร  

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
สรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
 - คำสั่ง อบต.หนองหาน ที่ 459 / 2563 ลงวันที่  
6 ตุลาคม  2563  
- คำสั่ง อบต.หนองหาน ที่ 509 / 2563 ลงวันที่  
9 พฤศจิกายน  2563  
- คำสั่ง อบต.หนองหาน ที่ 513/2563 ลงวันที่  
17 พฤศจิยายน  2563  
- คำสั่ง อบต.หนองหาน ที่ 142/2564 ลงวันที่  8  
มีนาคม  2564  
- คำสั่ง อบต.หนองหาน ที่ 330/2564 ลงวันที่  

10  สิงหาคม  2564 

  1.5การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  - ไม่มีการดำเนินงาน  
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2. ด้านการพัฒนา  2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการ 

ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น  

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี 2564 - 2566 โดยพิจารณา 
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ 
ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาบุคลากร  
  

  2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ 

ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง  

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้า 
รับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ใน 
แผนพัฒนาบุคลากร  
  

3. ด้านการธำรง รักษาไว้ 

และแรงจูงใจ  

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
  
3.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูล แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล 
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
  
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
  
  
  
  
  
  
3.4 มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ 
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง อย่างเป็นธรรม เสมอภาค        
และตรวจสอบได้  
  

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ เส้นทาง 
ความก้ าวหน้ าในสาย งานตำแห น่ ง  ให้  
บุคลากรทราบ พร้อมให้คำปรึกษา  
- หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ  
  
- ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตั ว ชี้ วั ด           
โดยผู้บั งคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบั ติ งาน  
จนถึ งคณ ะกรรมการกลั่ น กรองผลการ 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภ าค  และ เป็ น ไปต ามห ลั ก เกณ ฑ์  
มาตรฐานที่กำหนด  
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน 
ตำบล ครั้งที่ 1/2564 ให้เป็นไปตามผลการ 
ปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการ ผ่ านกระบวนการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วน 
ตำบล และครั้งที่  2/2564 ตามคำสั่งเลื่อน 
ขั้นเงินเงินเดือน และรายงานการประชุม  
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ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการดำเนินงาน  

4. ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และวินัยของ  

ข้าราชการ  

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองหาน ว่าด้วยจรรยาบรรณ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ 
รับทราบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองหาน ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  

  4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 

ติดตาม และดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม 

หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ดำเนินการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล  
และพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง อบต.หนองหาน 
ที่ 626/2563 ลงวันที่  2  ตุลาคม 2563  
  

  4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ 
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ 

ป้องกัน การทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  

- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงาน 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ 

ทุจริต คอร์รัปชั่น   

  
  
 

        (ลงชื่อ)                                  ผู้จัดทำ  

                   (นายชัยวัฒน์  แน่ประโคน)   
 

  
               (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจสอบ                 

   (นายพิสิษฐ์  สร้อยวิทยา) 

 
  (ลงชื่อ)                                     

                (นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ) 

                                                   


