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ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน  
 

1.การวางแผน
ก าลังคน 

 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  

 
เพ่ือก าหนดจ านวนพนักงานในแต่ละสายงานให้
เหมาะสม สามารถท างานตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์โดยมีความเข้าใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย นอกจากนี้ ใน
การวางก าลังคนยังค านึงถึงภารกิจที่เป็นความ
ต้องการประชาชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
พร้อมคอยปรับปรุงแผนอัตราก าลังให้สอดรับกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

 
1.ด าเนินการ จัดท าแผนอัตราก าลัง (2564-2566) 
2.ด าเนินการ ปรับโครงสร้างส่วนราชการ จากเดิม 
ส านักปลัด   กองคลัง  กองช่างและกองสวัสดิการ   
ปรับโครงสร้างใหม่ โดยเพ่ิมหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  เป็นส่วนราชการที่ไม่ขึ้นตรงต่อส่วนราชการ
ใด มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
 

     
2.การด าเนินการสรร
หาและคัดเลือก
พนักงาน 

 
-การสรรหาและคัดเลือก ต าแหน่งผู้บริหาร 
ของ อบต.  
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ  
 -การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
เพ่ือการสรรหาคนเก่งมาร่วมงานกับส านักงาน
และพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศในการ
ท างานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ 

   
1.รายงานอัตราต าแหน่งสายงาน ผู้บริหารของ อบต. 
ว่าง ให้ ก.อบต.ด าเนินการสรรรหาแทนต าแหน่งว่าง 
2.สรรหาพนักงานส่วนต าบล มาแทนต าแหน่งว่าง ใน
ต าแหน่ง โดยรับโอนต าแหน่งนิติกร ปก/ชก  
3.สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจใจต าแหน่งที่ว่าง 
โดยการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ  3  
ต าแหน่ง ต าแหน่งผู้ช่วยครู   ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา   
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
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  3.การพัฒนา
บุคลากร 
 

 
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ปี 2564-2566 
ประกาศใช้เมื่อวันที่  1 ตุลาตม  2563 
2.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม 
เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
        -ปลัด อบต.  ได้รับการฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี  
        -หัวหน้าสว่น แต่ละส่วนได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ป ี
        -พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และ
ประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตาม
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม 
เพราะการฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และ
ประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตาม
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 
 
 

 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ประกาศ
แผนพัฒนาบุคลากร  ปี 2564-2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ประกาศใช้เมื่อวันที่  1 
ตุลาตม  2563 
2.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        -ปีงบประมาณ 2564 ปลัด อบต.   หลักสูตร
เกี่ยวกับผู้อ านวยการกอง  หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด 
อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ๑ ครั้ง        
  -ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรนักบริหารงาน จ านวน  4 ราย 
-ปีงบประมาณ 2564 พนักงานส่วนต าบลสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ตาม
สายงาน จ านวน  14 ราย 
ปีงบประมาณ 2564 พนักงานครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามสายงาน 
จ านวน  5 ราย 
ปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามสายงาน 
จ านวน  20 ราย 
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4.การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

 

 
1. ด าเนินการส่งบุคลากร ในหน่วยงานเข้าอบรม
ศึกษาหาความรู้ในสายงานงานและอาชีพเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามที่จังหวัดและกรมด าเนินการ 
2. ด าเนินการจัดท าหนังสือบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบถึง
เส้นทางหรือแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. ด าเนินการเลื่อนระดับและแต่งตั้ง ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลื่อนระดับและ
แต่งตั้งขึ้นด ารงต าแหน่งต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
ระดับช านาญการ    จ านวน  1  ราย  
4. ด าเนินการประเมิน ต าแหน่ง ครู (ค.ศ. 1) เพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะขึ้น ครู ช านาญการ (ค.ศ.2)      
จ านวน  1  ราย  
 

 
เพ่ือที่จะได้มีก าลังกายและก าลังใจอย่างเต็มที่ใน
การท างานและส่งมอบผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน 
รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเวลา
อย่างเหมาะสมในการท างานที่มีความยืดหยุ่น 

 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ด าเนินการ
เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้ง 
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 รายนางสาวอ าพิลา  เจนเขตรการณ์  ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลื่อนระดับและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน ระดับช านาญการ   (มติ ก.อบต.จังหวัด
ร้อยเอ็ดครั้งที่     /2564 ลงวันที่      เห็นชอบให้
เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น) 
  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ได้ด าเนินการ
เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบเลื่อนวิทยฐานะครูผู้ดูแล
เด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ตาม
คะแนนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
ตามระเบียบ รายนางกาญจนา  สองศรี ต าแหน่ง ครู 
ค.ศ. 1 เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ต าแหน่ง ครู 
อันดับ ช านาญการ ค.ศ.2   (มติ ก.อบต.จังหวัด
ร้อยเอ็ดครั้งที่     /2564 ลงวันที่      เห็นชอบให้
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในต าแหน่งครู อันดับช านาญ
การ ค.ศ.2)  
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5.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 
1.ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตาม มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ   
  
2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถ
ตรวจสอบได้   
  

 
 
เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลหรือลูกจ้าง 

 
1.ด าเนินการประเมินความพึงพอในและแรงจูงใจใน
การท างานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ประจ าประ 2564 เพื่อน ามาปรับปรุงและ
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
2.ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปี  2564  ครั้งที่  2 / 2564  อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ 
แนวทาง   ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 3.ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ครู  
ประจ าปี  2564  ครั้งที่  2 / 2564  อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ 
แนวทาง   ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
4.ด าเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประจ าปี  2564  อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
5จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน   
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6.การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

 

1.รายงานอัตราต าแหน่งสายงานผู้บริหารของ 
อบต. ว่างให้ ก.อบต.ด าเนินการสรรรหาแทน
ต าแหน่งว่างในต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น 
2.ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนต าบล มาแทน
ต าแหน่งว่าง ในต าแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ  
3.ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยการประกาศรับ
สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ  3  ต าแหน่ง  
ต าแหน่งผู้ช่วยครู  จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  ต าแหน่งผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา 
 

 
เพ่ือการสรรหาคนเก่งมาร่วมงานกับส านักงาน
และพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศในการ
ท างานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ 

1.ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนต าบล มาแทน
ต าแหน่งว่าง ในต าแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ 
รายนางสาวนรยา  ปะทะหา ต าแหน่ง นิติกร ระดับ 
ปฏิบัติการ  สังกัด อบต.นาตาชวัญ  จังหวัดระยอง 
โอน (ย้าย)มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 
ปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์   
2.ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
แทนต าแหน่งที่ ว่ าง โดยการประกาศรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  ต าแหน่ง และแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้าง(มติ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่     
3/2565 ลงวันที่  25  มีนาคม  2565  
ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  อัตรา ราย
นางวรรษชล   ขันโมลี   
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  รายนาย
ศิริพงษ์     แดงสาย   
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรารายนาย
นายศักดิ์ดา   เมืองภูงา 
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7.การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 

 
1.ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 
ตาม มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ   
  
2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบ
ได้   
  

 
 
เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลหรือลูกจ้าง 

 
1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2564 เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแลแก้ไข การปฏิบัติงานราชการของ 
   บุคลากรในหน่วยงานตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  2564  
ครั้งที่  1 / 2564  รอบ (ต.ค.63-มี.ค.
64)จ านวน 14 
 ราย อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี  2564  
ครั้งที่  2 / 2564  รอบ (เม.ย.64-ก.ย.
64)จ านวน 14 
 ราย อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ประจ าปี 2564 เพื่อน ามา
ปรับปรุงแลแก้ไข การปฏิบัติงานราชการ
ของพนักงานครูในหน่วยงานตาม 
หลักเกณฑ์ แนวทาง   ระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  



     2.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู ประจ าปี  2564  ครั้งที่  1 / 
2564  รอบ (ต.ค.63-มี.ค.64)จ านวน 5 ราย 
           อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู ประจ าปี  2564  
ครั้งที่  2 / 2564  รอบ (เม.ย.64-ก.ย.
64)จ านวน 5 ราย 
 อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 3.ด าเนินประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  
ประจ าปี  2564  อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง    
    ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลื่อน
ข้าตอบแทน 
     3.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจ าปี  2564  ครั้งที่  1 / 
2564  รอบ (ต.ค.63-มี.ค.64)จ านวน 24  
           ราย อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     3.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจ าปี  2564  ครั้งที่  2 / 
2564  รอบ (เม.ย.64-ก.ย.64)จ านวน 24  
           ราย อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง   ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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8.การส่งเสริม
จริยธรรมและวินัย
ของพนักงาน 

 

 
1แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลเด่นราษฎร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  
2.ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
  
3.ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ ปี 
2564 - 2566 

 
การมีจริยธรรมและวินัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

1-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน ต าบลเด่น
ราษฎร์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
 2.ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์  
2มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์            ปี 2564 
- 2566   
3.มีด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์  

 
 
 

 

 

 


