
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช่ในการกำหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
2. รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่างในวันที่ 1  มีนาคม 
2565  
3. ขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการใช้บัญชีของภาคต่างๆ 
 
 
 
4. ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  และสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน่วยงาน 
 
 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลการเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

-ดำเนินการแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ตามประกาศโครงสร้าง
ส่วนราชการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  เพื่อรองรับ
ภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นของเทศบาลตำบล
โพนทอง  (การวิเคราะห์ปริมาณงาน  การเตรียมข้อมูล
ของแต่ละส่วนงาน  การระดมความคิดของคณะกรรมการ
แผนอัตรากำลังและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ) 

- ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  เรื่องการขอใช้บัญชีและยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ในการแข่งขัน  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564ลงวันที่ 8  มีนาคม 
2565 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพ่ือสรรหาคนเก่งคนดีเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ( LHR ) เทสบาลตำบล
โพนทอง  เพ่ือวางแผนพัฒนากำลังคนและข้อมมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปี  

และดำเนินการตามแผน ฯ/ นโยบาย  และดำเนินการตามแผน ฯ /
นโยบาย ฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปร่งใส  ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565  
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/ นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจำปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานทรัพยากรของหน่วยงานและส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยงานและส่งเสริมบุคลากรทุกประเภท  
ทุกระดับ  มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใส  ของเทศบาล
ตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโพนทองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม  จริยธรรมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ส่งนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวม  และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  

-ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพ่ือสรรหาคนเก่งคนดีเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

- ดำเนินการส่งเสริมพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโพนทองเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการแยก 
แยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมโดย
การจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ด้านการธำรง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ 1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางเส้นทางก้าวหน้าในสายงานของแต่ละ

ตำแหน่งทราบ   
 
 
 
2. จัดให้มีกระบวนการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  ในแต่ละรอบการประเมิน เพ่ือ
ความเสมอภาคและตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

-การประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
เข้าดูและวางแผนในการดำรงตำแหน่งสายงานที่เกื้อกูลกัน 
 

 

 - เทศบาลตำบลโพนทองมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ดูแล กำกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้ความสวา
มารถในแต่ละตำแหน่งเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 

- เทศบาลตำบลโพนทองมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี
งบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ตามผลการพิจารณาตามคณะกรรมการกลั่นกรอง
ที่เสนอผลคะแนนที่เสนอมา เพ่ือประชุมในการเลื่อนขั้น  
เลื่อนเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน เมื่อดำเนินการออก
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน เลื่อน
ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ ปี 2565  

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ด้านการธำรง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และวินัยข้าราชการ 

4. ดำเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ(LHR) ให้
ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 
5.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน 
 
 
1.ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับของเทศบาลตำบลโพนทอง
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
2.ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม  กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทางท่ีได้รีบมอบหมาย  ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

-เทศบาลตำบลโพนทองมีการจัดทำระบบดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด
ระยะเวลาการลงข้อมูล เพ่ือให้แล้วเสร็จตามกระบวนการ
ทำกำหนดไว้ 
-ดำเนินการจัดสถานที่ที่ทำงานให้มีความสะอาด และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี จัดกิจกรรม 5 ส โต๊ะทำงานของแต่ละ
คน 
 

มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์หน่วยงานเพื่อพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลโพนทอง รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-เทศบาลตำบลโพนทองได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ที่ 399/2564  ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และวินัยข้าราชการ 3. แจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น  และข้อบังคับของเทศบาลตำบลโพนทองว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม  กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทางระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี  2561-2565 
 
 
 
 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่ง
มอบหมายงานเทศบาลตำบลโพนทอง 
 
 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ 2561 
– 2565 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2561 -2565 
 
 

 
 

 


