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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ             
ของหน่วยงาน 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหา ข้าราชการ  
และพนักงานจ้างทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน 
อัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 
3.รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับ โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

1. ด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิม รองรับภารกิจ ของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุง ภาระงาน
ให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน (วิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการ สรรหา และ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงาน
จ้าง ประเภทตามภารกิจ        
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
2.ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 
3.ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
1.คนงาน    สังกัดส านักปลัด 
2.คนสวน    สังกัดส านักปลัด 
3.คนงาน    สังกัดกองการศึกษาฯ 
เมื่อวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 2563 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามค าสั่ง 
อบต.โพนงาม ที่ 532/2563            
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
บุคลากรของ อบต.โพนงาม                
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน  2.ด าเนินการรับโอน 

  1.รับโอนพนักงานส่วนต าบลจาก 
อบต.สนวน  อ าเภอห้วยราช            
จังหวัดบุรีรัมย์ ราย นางสุดา เพ็ชรเลิศ  
มาด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2564 
  2.รับโอนข้าราชการพลเรือน จาก สพ
ม.สกลนคร รายนายวรวิทย์ ดันมีแก้ว 
มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา      
บุคลากร ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบาย 
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
2.ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
3.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ การเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา   
บุคลากร ประจ าปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานและส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ           
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุ เป้าประสงค์ต่อไป 
- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
-ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของอบต.โพนงาม  
เรียนรู้ ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 
2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือ พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่ง ตามสาย
งาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
โดย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล  
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด          
ต าแหน่ง 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ อบต.โพนงาม 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม           
ก ากับ ติดตามและดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
3.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของอบต.โพนงาม ปี 2561 
- 2564 

- ประช าสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
ของ อบต.โพนงามว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมาย 
หน้าที่และพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง
ของ อบต.โพนงาม 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของ อบต.โพนงาม ปี 2561 – 
2564 
  

ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความ
เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

1.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อม การท างาน ด้านความปลอดภัยใน               
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

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

 
        งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 


