
 
 

 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 
 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการวางแผนก าลังคน 1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 - 

2566) 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหา ข้าราชการ  
และพนักงานจ้าง เพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
3.รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศรับ โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น  
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 - 
2566) 
ฉบับปรุงครั้งที่ 2 โดยก าหนดต าแหน่ง  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปก./
ชก.จ านวน 1 อัตรา 
2.ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  
ประเภทตามภารกิจ   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  1 
อัตรา 
 
3.แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
จากอบต.โพนสูง  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี   
ราย นายวัชรวิชย ์กาญบุตรธนรัตน์ มาด ารง
ต าแหน่ง ปลัด อบต. ระดับกลาง 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
4.รับโอนพนักงานส่วนต าบล 
จาก อบต.สุวรรณคาม  อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร ราย นายสุดใจ วงศ์สาย มาด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยกองช่าง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2565  
5.รับโอนข้าราชการทหาร                
ราย สิบเอกธนพล ช่วยรักษา มาด ารงต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2565  

- เป็นการก าหนดอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับปริมาณงานใน
ปัจจุบันและเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
 
- เป็นการสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งว่างเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
- ระยะเวลาในการรับโอนนาน 
รวมถึงต้องพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับ
ข้าราชการประเภทอ่ืนที่โอน(ย้าย)
เข้ามา 

 



 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการวางแผนก าลังคน 1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 - 

2566) 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหา ข้าราชการ  
และพนักงานจ้าง เพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
3.รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศรับ โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น  
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

6.รับโอนรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
จาก อบต.ดงเหนือ  อ าเภอบ้านม่วง           
จังหวัดสกลนคร รายนายพรชัย สายธิไชย  
มาด ารงต าแหน่ง รองปลัด อบต. 
เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2565 
7.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
ราย  นายธนุ สุรินทะ              
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
8.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
ราย นางสาวอิสยาพร  หาญมนตรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
9.บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
ราย  นายกิตติธัช พรหมโลก                 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  
และนางสาวมยุรี จอกทอง   
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
10. บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
ราย นางธนกร อินทรสิทธิ์  
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2565 
                

- มีนโยบายรับโอน(ย้าย)และขอใช้
บัญชีกรมฯหรือขอใช้ไปแล้วแต่
ผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่
ต้องการไม่เพียงพอ รวมถึง
ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้งอาจต้องใช้เวลานาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย

พัฒนาบุคลากร ประจ าปี และด าเนินการตามแผน
ฯ/นโยบาย ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
2.ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
3.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา บุคลากร 
ประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันนโยบายให้บรรลุ เป้าประสงค์ต่อไป 
- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 
-ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง ของอบต.โพนงาม เรียนรู้ ด้วยตนเอง 
 

-สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด -19 ท าให้การส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
3.ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้
ทักษะและสมรรถนะ 
2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ พิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่ง ตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล  ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด          
ต าแหน่ง 

- การประเมินมีการพิจารณาจาก
เอกสารผลงานการปฏิบัติงานที่
แท้จริงและกลั่นกรองผลการ
ประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ
รวมทั้งพิจารณาเลื่อนขั้นเงินและ
น าพฤติกรรมการมาปฏิบัติงาน  
การขาด ลา มาสายและความ
ประพฤติมาพิจารณา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ 
อบต.โพนงาม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของอบต.โพนงาม ปี 2562 
- 2566 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
ของ อบต.โพนงามว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งของ อบต.โพนงาม 
 
 
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ  
อบต.โพนงาม ปี 2562 – 2566 
  

-แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วถึง 
 
 
-มีการจัดท าค าสั่งรักษาราชการ
แทน,ปฏิบัติราชการแทน การแบ่ง
งานและมอบหมายงาน อย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและ
เพ่ือความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
-บุคลากรให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 



 
 

        งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
5.ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร 

1.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร 
 ในด้าน สภาพแวดล้อม การท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการ 
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
 
 
 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์            
สาธารณะหรือ จิตอาสา ของอบต.โพนงาม 

-การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น แต่สถานที่ในการท างานยัง
คับแคบ ถ้าเทียบกับจ านวน
บุคลากรและอุปกรณ์ท่ีใช้งานและ
จัดเก็บเอกสาร 
-เป็นมาตรการที่ดี พนักงานมี
ความปลอดภัยมากข้ึน 
-บุคลากรให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 


