
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565   
ระหว่าง  1  ตลุาคม  2564  -  31  มีนาคม 2565 (รอบ  6  เดอืน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการ
สรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก หรือ
โอนย้าย 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
ให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) เปิดกรอบเพ่ิม
ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  1  อัตรา 
- ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) จ านวน  5  อัตรา  
-  ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
1. ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ด าเนินการ
สอบแข่งขัน  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้  
     1.1 ประเภทอ านวยการ  ต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัด อบต.  สังกัดส านักปลัด  
     1.2 ประเภทอ านวยการ  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  สังกัดกองคลัง 
     1.3 ประเภทอ านวยการ  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง 
     1.4  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง วิศวกร
โยธา  สังกัดกองช่าง   
     1.5 ประเภททั่วไป  ต าแหน่ง จพง.การงาน
เงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 
2.  รับโอนพนักงานส่วนต าบล  2  ต าแหน่ง  
ดังนี้ 
     2.1  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ผ่านการ
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
(ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง) หนังสือ ลง
วันที่ 19  เมษายน  2565 
     2.2  ขอความเห็นชอบรับโอน  ข้าราชการ
ต่างกระทรวง  หนังสือลงวันที่  11  เมษายน  
2565 

ตัวอย่าง O26 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บุคลากรเพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ของ อบต.โคกศิลา เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจ าปี 
และด าเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 

 2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของ อบต.โคกศิลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565    

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
ของ อบต.โคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ  อบต.โคกศิลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างของ อบต.โคกศิลา เรียนรู้ด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อ
การเรียนรู้ 
 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  



ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
รักษาวินัยของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ 
อบต.โคกศิลา  ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของ อบต.โคกศิลา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้างตามค าสั่งของ อบต.โคกศิลา  ที่  
342/2564  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  
2564  
 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของ  
อบต.โคกศิลา ปี 2561  - 
2565 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ  อบต.โคก
ศิลา ปี 2561  - 2565  
– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ  อบต.โคก
ศิลา  ปี 2564  และ รอบ  6  เดือน ปี 2565 

ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม 
และตรงกับความ
ต้องการของ
บุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัย
ในการท างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ 
จิตอาสาของอบต.โคกศิลา  

 

 

 

 

 

  



  



 



 



 


