
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ

ก าหนดโครงสรา้งและ กรอบอตัราก าลังทีร่องรับ
ภารกจิขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนนิการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพือ่ก าหนด
ปรับปรุง ต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ต าแหน่ง ตาม
ประกาศใชแ้ผน อัตราก าลัง3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 เพื่อรองรบั
ภารกจิของหน่วยงาน และ การพจิารณาปรบัปรุง
ภาระงานให้ สอดคล้องกับ ส่วนราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ขา้ราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรอืทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 

-  ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปทีว่่าง ใน
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกดักองคลัง ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ มาด ารงต าแหน่งทีว่่าง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่เปลี่ยนสายงานที่สูงขึน้ 

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่เลอืกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป ด าเนินการ
เสร็จสิน้ขบวนการ และ ออกค าสั่งแตง่ตั้งบุคคล
เป็นพนกังานจ้าง ตั้งแต่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 
เป็นต้นไป 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร 

- ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรร
หาและ เลอืกสรรบุคคลเป็นพนกังาน จ้างทัว่ไป   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามค าสั่ง อบต.
ดงลาน ที ่1/2563 ลงวันที่ 3 ม.ค.2563 

2.  ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนนิการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร 
เข้ารับการ อบรม เพือ่พัฒนาความรูต้ามสายงาน
ต าแหน่ง ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพือ่เป็น
กรอบในการพัฒนา บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารบัการ
อบรม ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพฒันา
บุคลากรฯ 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่แนวทางเสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสาย งานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ 
 
3.2 ด าเนนิการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ขอ้มลู
บุคลากรในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้องถิน่
แห่งชาติ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบัุน 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพนัธ์เสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรกึษาดังกล่าว 
 
- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ตามระยะที ่กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ก าหนดทุกระยะ แล้ว เสรจ็ทีก่ าหนดไว 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ ดแูล ก ากับ ติดตาม และ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพจิารณาผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรูท้กัษะ และสมรรถนะ ทกุคน อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 



 
 ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล

การปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได ้

- พิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล 
ครั้ง ที่ 1-2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัต ิหน้าทีร่าชการ ผ่านกระบวนการ คกก.
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล 
ครั้งที่ 1-2/2563 ตามค าส่ัง เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
และรายงานการประชมุดังกล่าว 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร 
ในด้าน สภาพแวดลอ้มการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีสว่นร่วมในการ
ท างาน 

- ด าเนนิการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้
เจ้าหน้าที ่เข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าปี  
- มีการจัดอุปกรณ์ขัน้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวนิัย ข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกดั รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารสว่นต าบลดงลาน วา่ด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

- ประชาสมัพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบขอ้บังคับ
องค์การบริหารสว่นต าบลดงลาน วา่ด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดแูล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนนิการแบ่งงานและมอบหมายหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่ว่าง อีก หน้าที่หนึ่ง ตามค าสั่ง อบต.ดง
ลาน ที ่198/2563 ลงวันที ่30 มิ.ย.2563 

 


