
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อ

ใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจ
ของ หน่วยงำน  
 
 
 
2. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่ลำออก หรือโอนย้ำย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหำคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ำ
รับรำชกำร หรือประกำศรับ
โอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำ
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรร
หำและเลือกสรร  
 
5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร
เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อ
ก ำหนดต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจ
ของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำปรับปรุง
ภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบัน  
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำร
ระดมควำมคิดของ คณะกรรมกำรในกำร
สรรหำและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 
- ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง 
ประเภทภำรกิจ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนประชำสัมพันธ์   สังกัดส ำนักปลัด 
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 
 
- ประกำศรับสมัครสรรหำพนักงำนจ้ำง 
ประเภทภำรกิจ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนประชำสัมพันธ์   สังกัดส ำนักปลัด 
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 
 
 
- ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำร
สรรหำและเลือกสรรบุคคลำกรพนักงำน
จ้ำงทั่วไป ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตำมค ำสั่ง 
อบต.โพนงำม ที่ 191/2563 ลงวันที่ 31 
มีนำคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรสอบพนักงำน
ทั่วไป 
- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรของ อบต.โพนงำม เพ่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน  
 

 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผน
ฯ/นโยบำยฯ 
 ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมโปร่งใส ของ อบต.โพนงำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

- มี กำรด ำ เนิ นกำรจั ดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของหน่ วยงำน และ
ส่งเสริมให้บุคคลำกรทุกประเภท ทุกระดับ 
มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ต่อไป 
 
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำม
โปร่งใส ของ อบต.โพนงำม ประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ . ศ .  2563 โ ด ย มี
กลุ่มเป้ำหมำยคือ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ 
ลู ก จ้ ำ ง ข อ ง  อ บ ต . โ พ น ง ำ ม  โ ด ย มี
วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ กลุ่ ม เป้ ำหมำยมี
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของ อบต.โพนงำม เรียนรู้
ด้วยตนเองเก่ียวกับกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อกำร
เรียนรู้  

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ตำม
มำตรฐำน ก ำหนดต ำแหน่ง ใน
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนรำชกำร  
ที่เป็นธรรมเสมอภำค แลสำมำรถ
ตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อ
พิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่ง
ตำมสำยงำน 
 
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด 
รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของ อบต.โพนงำม ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำม
หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตของ อบต.โพนงำม ปี 2561  
- 2564 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึง
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับของ อบต.โพนงำม ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำย
หน้ำที่และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งของ 
อบต.โพนงำม 
 
 
- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ 
อบต.โพนงำม ปี 2561  - 2564 – มี
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ 
อบต.โพนงำม ปี 2563 
 
 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่
ดี บุคลำกร ในด้ำนสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรท ำงำน  

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำน
ธำรณะหรือ จิตอำสำของอบต.โพนงำม  

 


