
 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
(ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลเด่นราษฎร์  อ าเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอด็ 
………………………………………………….. 

 
ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  

1.การวางแผนก าลังคน 1. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งหน้ำที่รับผิดชอบของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ตำมแผนอัตรำก ำลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 
 

2.การด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน
เพื่อปฏิบัติงาน 

1.รำยงำนอัตรำต ำแหน่งสำยงำน ผู้บริหำรของ อบต. ว่ำง ให้ ก.อบต.ด ำเนินกำรสรรรหำแทนต ำแหน่งว่ำง 
2.สรรหำพนักงำนส่วนต ำบล มำแทนต ำแหน่งว่ำง ในต ำแหน่ง โดยรับโอนต ำแหน่งนิติกร ปก/ชก  
3.สรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจใจต ำแหน่งที่ว่ำง โดยกำรประกำศรับสมัครพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  3  ต ำแหน่ง ต ำแหน่งผู้ช่วยครู   ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยช่ำงโยธำ ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ   
 

3.การพัฒนาบุคลากร 
 

1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  ปี 2564-2566 ประกำศใช้เมื่อวันที่  1 ตุลำตม  2563 
2.ส่งเสริมและให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกอบรม เพรำะกำรฝึกอบรมจะท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี้ 
        -ปลัด อบต.   ได้รับกำรฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี  
        -หัวหน้ำสว่น แต่ละส่วนได้รับกำรฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
        -พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงได้รับกำรฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
๓.สนับสนุนให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง สมำชิก อบต. ผู้บริหำร และประชำชน ได้มีโอกำสทัศนศึกษำดูงำนตำมโครงกำร
ต่ำง ๆ เพ่ือให้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 



ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  

4.การสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

1. ด ำเนินกำรส่งบุคลำกร ในหน่วยงำนเข้ำอบรมศึกษำหำควำมรู้ในสำยงำนงำนและอำชีพเพ่ือพัฒนำตนเองตำมท่ีจังหวัดและกรมด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทรำบถึงเส้นทำงหรือแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
3. ด ำเนินกำรเลื่อนระดับและแต่งตั้ง ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชน ระดับปฏิบัติกำร เลื่อนระดับและแต่งตั้งขึ้นด ำรงต ำแหน่งต ำแหน่งนักพัฒนำ
ชุมชน ระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 1 รำย  
4. ด ำเนินกำรประเมิน ต ำแหน่ง ครู (ค.ศ. 1) เพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะข้ึน ครู ช ำนำญกำร (ค.ศ.2)      จ ำนวน  1  รำย  
 

5.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

1.ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอในและแรงจูงใจในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ประจ ำประ 2564 เพื่อน ำมำปรับปรุง
และด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือ พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในหน่วยงำน 
2.ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  ประจ ำปี  2564  ครั้งที่  2 / 2564  อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตำม 
หลักเกณฑ์ แนวทำง   ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 3.ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำน คร ู ประจ ำปี  2564  ครั้งที่  2 / 2564  อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตำม หลักเกณฑ์ 
แนวทำง   ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
4.ด ำเนินกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปี  2564  อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยปฏิบัติตำม หลักเกณฑ์ แนวทำง   ระเบียบ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
5จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร ในด้ำน สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน   

 

6.การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

 

1.รำยงำนอัตรำต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรของ อบต. ว่ำงให้ ก.อบต.ด ำเนินกำรสรรรหำแทนต ำแหน่งว่ำงในต ำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น 
2.ด ำเนินกำรรับโอนพนักงำนส่วนต ำบล มำแทนต ำแหน่งว่ำง ในต ำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติกำร  
3.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยกำรประกำศรับสมัครพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  3  ต ำแหน่ง  
ต ำแหน่งผู้ช่วยครู  จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
 

 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  

7.การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 

1. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักง ำนส่วนต ำบล รอบกำรประเมิน ๑/๒๕๖ 5 จ ำนวน ๑3 รำย ถูกต้องต ำมระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ 
2. ด ำเนินก ำรประเมินผลก ำรปฏิบัติง ำนพนักง ำนครูรอบก ำรประเมิน ๑/๒๕๖5 จ ำนวน ๓ รำย ถูกต้องตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ  
3. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจำ้ง รอบกำรประเมิน ๑/๒๕๖5 จ ำนวน ๒1 รำย ถูกต้องตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ 

8.การส่งเสริม
จริยธรรมและวินัย
ของพนักงาน 

 

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลเด่นรำษฎร์ ว่ำ
ด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำม หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
3. ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร ในหน่วยงำนทรำบและให้ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นรำษฎร์ ปี 2564 – 2566 อย่ำงเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


