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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง  
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
  การด าเนินการ 
  1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และได้ทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระบบงานและกรอบอัตราให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
  2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  

  2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  การด าเนินการ 
  - ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ไม่มีต าแหน่ง
พนักงานจ้างที่ว่าง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้ด าเนินการจัดท ากระบวนการ/ขั้นตอนการ
สรรและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

  3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  การด าเนินการ 
  1. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติที่ว่าง โดยท าหนังสือประชาสัมพันธ์      
รับโอน ย้าย พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 
  2. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยท าหนังสือรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงในสายงานผู้บริหารในต าแหน่งที่ว่าง 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (หนังสือได้ด าเนินการรายงานต าแหน่ง
สายงานผู้บริหารที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งประกาศ
คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิก
บัญชีพนักงานส่วนต าบลผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565) 

  4. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  การด าเนินการ 

 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

 2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
 3. มีการประชุมประจ าเดือนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และติดตามการด าเนินงานเป็นประจ า 
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  5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การด าเนินการ 
  1. จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้  ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทต าแหน่งและระดับ 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ และเป็นไปตามท่ีกฎระเบียบราชการก าหนด 

  6. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
  การด าเนินการ 
  1. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 
   3. จัดท าประกาศมาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิน่และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

  7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  การด าเนินการ 
  1. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  2. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

  8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  การด าเนินการ 
  1. จัดท าประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  2. มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning day ในส านักงานเพ่ือท าความสะอาดส านักงาน        
และบริเวณรอบส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  พร้อมรับบริการประชาชน และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมจัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  3. มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างของอบต. ละลมใหม่พัฒนา ซึ่งในโครงการฯ ได้มีกิจกรรมกลุ่มการสร้างคุณค่าพัฒนาตนเอง 
  5. มีการจัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนต าบล ครู             
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 


