
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพือ่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังเพือ่รองรับภารกิจของหน่วยงาน

กรอบอัตราก าลังทีร่องรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมข้อมูล และการระดมความคิดของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง)

1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพือ่ให้พัฒนาพนักงานให้มี
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรอบระยะเวลา 3 ปี และด าเนินการ มีการด าเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพือ่พัฒนาความรู้
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น ความสามารถตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพือ่เป็นกรอบในการพัฒนา มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ก้าวหน้า ซ่ึงเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะต าแหน่งตามสายงานให้อยู่ในระบบ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง
งาน E-learning เพือ่พัฒนาศักยภาพในระบบ E-learning ตามความรู้เฉพาะต าแหน่ง

ของตน
2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพือ่พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพือ่พัฒนาความรู้ ความ

สามารถในต าแหน่งตามสายงาน
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล ทัง้ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมทัง้ติดตาม และน าผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพืน้ฐานของพนักงานทีส่ าคัญ

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า  หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาดังกล่าว

ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นนอก  อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา



3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์  หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะทีก่รมส่งเสริม
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทีก่ าหนดไว้
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ทีเ่ป็น หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ ก ากับ ติดตาม และประมินผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 

ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้เป็น
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ผ่านกระบวนการ 

คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ตามค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ มีการประกาศผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ประจ าปี เพือ่ยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีไ่ด้รับการพิจารณาประเมิน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน ผลการปฏิบัติหน้าทีร่าชการในระดับ ดีมาก-ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่ แก่บุคลากรในด้านสภาพแวด มีการรับบริการตรวจสุขภาพประดจ าปี 
ล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน
ในการท างาน มีการจัดสถานทีใ่ห้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงาน

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
4. ด้านคุณธรรม จริธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราช  ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีรั่บทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ข้าราชการ การส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ว่าด้วยจรรยา

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น บรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบของพนักงาน
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการคงบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล ผู้ใต้ ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบล
บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ ด่านนอก แต่ละส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
พ.ศ.2564 - 2566


