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แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ห้วงตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565 ) 

เทศบาลตำบลโพนทองได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริย ธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
เป้าประสงค์ วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลโพนทอง 
๒. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน

การสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

การดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ
ของเทศบาลตำบลโพนทอง(รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

๒. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติการ) 

๓. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานและสมรรถนะใน 
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ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีพ       
อนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
2. รายงานตำแหน่งว่างไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพ่ือดำเนินการสรรหาในตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น หรือประเภทวิชาการ 
การดำเนินการ 
1. รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
2. ก.ท.ดำเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 
3. ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง 
3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

    เป้าประสงค์ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งใด ให้คำนึงถึง 
ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความ 
จำเป็นอื่น ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           กลยุทธ์ 
1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้

บรรจุและแต่งตั้ง จาก 
     (๑) ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่การขึ้นบัญชี 

                          (๒) ผู้ได้รับคัดเลือก 
2. การโอน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือประเภทอ่ืน เพ่ือ

มาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
3. การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นข้ึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้พิจารณาจาก 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติคุณธรรมและจริยธรรม 
ประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลาง 

การดำเนินการ 

1. รับโอนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ 
2. รายงานตำแหน่งว่างประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นเพื่อให ก.ท.ทำการสรรหาและ

คัดเลือก 
3. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือทำการสรรหาพนักงานจ้าง 
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4. การพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ 
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลโพนทอง 
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบล 

โพนทอง 
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามแผนพัฒนา 

บุคลากร) 
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ ได้แก่ 
-โครงการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำ

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” การอบรมในรุ่นที่  6 ในระหว่าง
วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 -5  ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์  อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-โครงการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชี  และการทำรายการงานการเงิน
ประจำปีหมายเหตุประกอบการเงินการจัดทำรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคา  ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs)  ประจำปีงบประมาณ  2564  เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในรุ่นที่ 1  ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤศจิกายน  2564  ณ โรงแรมวีวิช  อำเภอ
เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

- โครงการอบรมหลักสูตรเจาะลึกงานทะเบียนและทรัพย์สิน  พร้อมการตรวจสอบค่าเสื่อมราคา
สะสมสินทรัพย์สินและค่าเสื ่อมราคาสะสมเพื ่อกระทบยอด  การปรับปรุงกับฐานสินทรัพย์ในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAs)  การโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเพ่ิม
ฐานข้อมูลสินทรัพย์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับ 
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การจัดทำรายงานทางการเงินบัญชีภาครัฐ  และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ. 2561 ในรุ่นที่ 1   ในระหว่าง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม  2564  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอร์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี 
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2564 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก  การใช้ภาษา
ราชการ  การใช้  QR  Code  ในหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่  6  ในวันที่   26 – 
28  พฤศจิกายน 2564 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    เป้าประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กร หน่วยงาน และพนักงาน 
2. เพื่อให้เป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร หน่วยงาน และพนักงานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

    4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงานบนพ้ืนฐานของการเห็นพ้อง 
ต้องกันในการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาพนักงาน การให้คำปรึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

5. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดการผลการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน

ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัดหรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

2. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 
-กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น ประเมินสมรรถนะ หลัก 5 สมรรถนะ 

สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ 
- กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะ 

ประจำสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
การดำเนินการ 

1. ภายในเดือน กันยายนของทุกปี เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

2. ทำการประเมิน โดยผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ 
ประกาศกำหนด ซึ่งรอบที่ 1 กำหนดในห้วง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

6. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
เป้าประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของ 
ข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ 
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลโพนทอง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบล 

โพนทอง 
วิธีดำเนินการ 
1. จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะกำหนดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวินัย สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
7. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป้าประสงค์ การวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมศักยภาพของทั้ง 
บุคลากรในองค์กรและองค์กรโดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ทักษะและสมรรถนะดังนั้นการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ 
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 
1. มีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่า มีกำลังคนที่มีคุณสมบัติและความสามารถอยู่เป็นจำนวน 

เท่าไหร่ โดยมั่นใจได้ว่าตำแหน่งสำคัญๆ ในส่วนราชการมีผู้มีศักยภาพท่ีจะทดแทนตำแหน่งที่เหมาะสม และ 
สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ดำรงตำแหน่งเดิม 

2. เพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือจูงใจ
ข้าราชการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความพึงพอใจในการทำงาน
ของข้าราชการ 

3. การพัฒนาการสั่งสมของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความชำนาญมากข้ึน 
4. การพัฒนาความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

การดำเนินการจัดทำคู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ : เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งบุคลากรจะ
สามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อน 
ตำแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและ 
แรงจูงใจ ในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์มีการกำหนดให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเช่น ค่า 

เช่าบ้าน ค่าเช่าชื้อบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตามสิทธิที่จะพึงมีพึงได้รับ สอดคล้องกับ 
ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้ 
สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
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กลยุทธ์ 
จัดให้มีบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเกี ่ยวกับ

การศึกษาบุตร สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เงินประจำ
ตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่มีระเบียบฯกำหนดให้จ่าย เงินประจำตำแหน่ง
สำหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติในตำแหน่งที่ระเบียบฯกำหนดให้จ่าย พัฒนาและปรับปรุงสถานที่และ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน 

วิธีดำเนินการ 
1. ทำการตรวจสอบสิทธิในแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการยื่นของ

รับสิทธิตามที่ระเบียบกำหนดฯ และกำหนดให้สามารถจ่ายได้ 
2. จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
3. จัดทำโครงการพัฒนาที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
 

 
..................................................................... 

 


