
 
 
 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 
ประเด็นนโยบาย 

  
เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. การวางแผนก าลังคน 
 - จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 
1. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปี ๒๕64 – ๒๕66) และประกาศใช้ได้ทัน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
2. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( ปี ๒๕64 – ๒๕66 ) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น หรือ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
1. ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภท
วิชาการขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการสอบ
คัดเลือกฯ)  
2. ด าเนินการรบัสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส านักปลัด และบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
 - ด าเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ทักษะ และ สมรรถนะ  

 
1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ ราย ถูกต้องตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ฯ 
2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๓ ราย ถูกต้องตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ฯ 
3. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๒๐ ราย ถูกต้องตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ฯ 



 
 
 
 

๔.การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
- แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
- ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมในการมอบหมาย
งานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง - 
ส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ 
ป้องกันการทุจริต 

 
 
1.จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการและจัดท าข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและแจ้งให้พนักงานทราบ 
2. วันที่ 18 มกราคม 2564 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห        
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการ “รณรงค์ต้านภัย ทุจริต” ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห และกิจกรรม
รณรงค์กระจายเสียงและติดป้ายสติ๊กเกอร์หมู่บ้าน ร้านค้าประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่ต าบลสาวแห 

5.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องภารกิจของ
หน่วยงาน 
 

 
1. รับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 
๒. รับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุแทนต าแหน่งที่ว่าง (อยู่ระหว่างการด าเนินการขอความเห็นชอบรับ
โอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด) 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาแลละเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



 
 
 
 

6. การพัฒนาบุคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 3 ปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ 
จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  
- ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลกร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  
- สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 
1. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ( ปี ๒๕64-๒๕66) ประกาศใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
2. วันที่ 22-25 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยก าหนดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย 
3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมและประชุมตามที่จังหวัดและกรมด าเนินการ 
4. ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์และทางสื่อโซเชียลเพ่ือให้บุลากรได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงานทุกคน ทุก
ต าแหน่งทราบ 

 

 
๑. บันทึกข้อความ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงานทราบ 
๒. ด าเนินการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน ๒ ราย (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓) 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ประเมินความความผาสุก พึงพอใจ และแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร  
- จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ 
ตรวจสอบได้  

 
1. ด าเนินการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 
ประจ าปี 2563 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕64 
2. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ครั้งที่ 2/2563 พนักงานส่วนต าบลได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมทุก
คน 
3. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พนักงานครูได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมทุกคน 



 
 
 
 

- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ 
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 
 

4. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างเป็นธรรมทุกคน 
5. ด าเนินการจัดให้มีกองทุนสวัสดิการคณะผู้บริหาร พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
6. จัดให้มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น Internet , Wifi ฯลฯ 
7. ด าเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสา,กิจกรรม 5 ส. เดือนละ ๑ ครั้ง 

 


