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   องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน ให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระ
งาน การเตรียมการข้อมูลและการระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง) 
 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการสรรหา ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการสรรหา  
  1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)   
  1.2 ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
  1.3 ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
2.ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล  
  2.1  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
  2.2  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.  
3. ออกค าสั่งรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล  
    3.1 ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบลนาแพง มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ตามค าสั่งที่ 490/2564  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2564  
     3.2 ข้าราชการทหาร มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น ตามค าสั่งที่ 586/2564 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2564 
4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    4.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
ตามค าสั่งที่ 717/2564 ลว 15 พฤศจิกายน 2564  



2.การสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงาน
พนักงานส่วนต าบล 

1 ก าหนดต าแหน่งกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เพ่ือรองรับการสอบ
เปลี่ยนสายงาน 

1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เป็น
ประธานคณะกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นคระกรรมการ 
3. ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ พร้อมรายงานผลการสอบให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่นให้ความเห็นชอบ 

3. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลกรประจ าปีและด าเนินการตาม
แผนฯ ให้ สอดคล้องตามความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากร 
เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา บุคลากร 
 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนา บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามสายงานความก้าวหน้า ในสายอาชีพ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-lraning 

-ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย ตนเองในระบบ E-lraning ใน
วิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงาน มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากร เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

4.ด้านการธ ารง รักษา
ไว้และ แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน  
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในแต่ละต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว  
-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะให้แล้วเสร็จ ตามท่ีก าหนด  
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  



หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้าน
การปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมี ส่วนร่วมในการท างาน 
 

-การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 2565 เพ่ือยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน มีก าหนดประเมินช่วงเดือน 
กันยายน 2565 
  

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ วินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลการในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อนด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   
                       

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนว่า ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง  
-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ ทุจริต คอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 


