
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ 

ก าหนดโครงสร้างและ กรอบอัตราก าลังที่รองรับ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนด 
ปรับปรุง ต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ต าแหน่ง ตาม 
ประกาศใช้แผน อัตราก าลัง3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เพื่อ
รองรับ ภารกิจของหน่วยงาน และ การพิจารณา
ปรับปรุง ภาระงานให ้สอดคล้องกับ สว่นราชการใน
ปัจจุบัน 
 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา 
ข้าราชการ และพนักงานจา้ง ให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังทีล่าออก หรือ
โอนย้าย  
 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปทีว่่าง ใน 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ2์564 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงาน
จ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป ด าเนินการ เสร็จสิ้น
ขบวนการ และ ออกค าสั่งแต่งต้ังบุคคล เป็น
พนักงานจ้าง ตั้งแตว่ันที่ 3 กุมภาพันธ2์564 เป็น
ต้นไป 
 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและ 
เลือกสรร 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรร หา
และ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน จา้งทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ีและ 
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ 
จ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีพ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร 
เข้ารับการ อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน 
ต าแหน่ง ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น 
กรอบในการพัฒนา บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนา 
บุคลากรฯ 
 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 
ความก้าวหนา้ในสาย งานต าแหน่ง ให้บคุลากร 
ทราบ  
 
3.2 ด าเนินการบันทกึ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล 
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
แห่งชาติ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 
 

- หน่วยงาน มกีารประชาสัมพันธ์เส้นทาง 
ความก้าวหนา้ในสายงานต าแหน่ง ให้บคุลากร ทราบ 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว - หน่วยงาน 
ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว 
เสร็จที่ก าหนดไว ้

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชีว้ัด โดย 
ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ ดูแล ก ากบั ตดิตาม และ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ 
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัตริาชการ ใน
ความรู้ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อยา่งเป็น ธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล 

การปฏิบัตหิน้าที่ ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ 
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสว่นต าบล ครั้ง 
ที่ 1-2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. 
พิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือนพนักงานสว่นต าบล ครั้ง
ที่ 1-2/2564 ตามค าสั่ง เล่ือนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี แก่บุคลากร 
ในด้าน สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ 
ปลอดภัยในการท างาน ดา้นการมีส่วนรว่มในการ 
ท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกบัโรงพยาบาล เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่ เขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี- มีการ
จัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน อย่าง
ครบถ้วน - จัดให้มีเคร่ืองปฐมพยาบาล – จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถงึประมวล 
จริยธรรมข้าราชการ สว่นท้องถิ่น และขอ้บังคับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน วา่ด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจา้หน้าที่รับทราบขอ้บังคับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน วา่ด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากบั ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบยีบ และ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหนา้ที่ความ 
รับผิดชอบ ให้พนักงานสว่นต าบลปฏิบัตหิน้าที่ใน 
ต าแหน่งที่ว่าง อีก หน้าที่หนึ่ง  

 


