






แผนการด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
1.ด้านวางแผนก าลังคน 
  -จัดท ำแผนอัตรำก ำลังคน  
3  ปี  (พ.ศ.  2564 – 2566)  
และกำรปรับปรุงแผน
อัตรำก ำลัง  3  ปี  เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรวำงแผนกำร
ใช้อัตรำก ำลังคนให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำท่ีและภำรกิจท่ีได้รับถ่ำย
โอนไดส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้มำก
ที่สุด 

สำมำรถควบคุมภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลไม่เกินร้อยละ 40 

งำนจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  
(พ.ศ.  2564 – 2566)  /กำรปรับปรุง
แผนอัตรำก ำลัง 

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564-2566 
2.ประชุมเพื่อพิจำรณำจดัท ำ
แผนอัตรำก ำลัง  โดยวิเครำะห์
อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ  
วิเครำะหป์ริมำณงำน  วิเครำะห์
ประเมินควำมต้องกำรก ำลังคน  
วิเครำะหป์ระเมินกำรวำง
แผนกำรใช้ก ำลังคน  ประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่ำจ้ำง  และประโยชน์ตอบแทน
อื่น เปน็ต้น 
3.จัดท ำรูปเล่มแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) เพื่อ
เสนอ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบ 
4.เมื่อ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบ
แล้วด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ
แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564 – 2566 
แล้วรำยงำนให้  ก.อบต.จังหวัด
ทรำบ 
 

ครอบคลมุปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564 - 2566 

ส ำนักปลดั อบต. ทุกป ี

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/
งาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ผล 

2.ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  บรรจุบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นพนักงำน
ส่วนต ำบล  เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่  ก.อบต.
ก ำหนด 

ไม่มเีรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งที่ไม่
ถูกต้อง 

งำนบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลำกร 

1.กรณีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบล  เพื่อแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งใดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้บรรจุและแต่งตั้งจำกผู้
สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนั้น  โดยบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได ้
2.กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ในต ำแหน่งใด อำจ
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด)อ่ืน หรือข้ำรำขกำรอื่นใน
ต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งท่ีจะบรรจุเข้ำรับรำชกำรหรือต ำแหน่งอื่นที่
ก ำหนดคุณวุฒืตรงตำมคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ก ำหนดโดย
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของต ำแหน่งน้ัน 
โดยมีกำรด ำเนินงำนกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่  ก.อบต.ก ำหนด  ได้
อย่ำงถูกต้องและโปร่งใส 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั อบต. ทุกป ี

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
ผล 

3.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.1 จัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมประกำศ ก.อบต.จังหวดัชัยภูมิ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  40)   พ.ศ.  
2558  ลงวันท่ี  30  ธันวำคม  2558  
เพื่อใหส้ำมำรถก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมตัวช้ีวัดที่
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

พนักงำนส่วนต ำบลสำมำรถ
จัดท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ฯไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของจ ำนวนพนักงำน
ส่วนต ำบลทั้งหมด 

งำนจัดท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวดัชัยภมูิ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่  40)   พ.ศ.  2558  ลงวันท่ี  30  
ธันวำคม  2558 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ทุกส่วนรำชกำร ทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
3.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.2ผู้บังคับบัญชำ  ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำอยำ่ง
เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

ไม่มเีรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

งำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบล 

1.ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัดชยัภูมิ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  40)   พ.ศ.  
2558  ลงวันที่  30  ธันวำคม  2558 ข้อ 
305 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ต ำบล เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและ
พิจำรณำเสนอควำมเห็นเกีย่วกับมำตรฐำน
และควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนกังำนส่วนต ำบลทกุ
ประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 
ประกอบดว้ย ปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล
ตำเนิน เป็นประธำนกรรมกำร และหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรไม่น้อยกวำ่ 2 คน เป็นกรรมกำร 
และให้พนักงำนสว่นต ำบลที่รับผิดชอบงำน
กำรเจ้ำหนำ้ที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เป็นเลขำนุกำร 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
   2.ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนสว่นต ำบล

จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกบัพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
ข้อ 31  วรรค 3  ทั้งนี้ ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแต่งต้ังคณะกรรมกำร
พิจำรณำเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เพื่อ
ท ำหน้ำที่พจิำรณำและเสนอควำมเห็น
เกี่ยวกบักำรเลื่อนค่ำตอบแทนของพนกังำน
จ้ำงที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ ำ
กว่ำระดับด ีประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรอืรองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่น้อยกว่ำ  3  คน  
เป็นกรรมกำร ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมีพนักงำนจำ้งปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
จ้ำงในสถำนศึกษำ โดยไม่รวมศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่นอ้ย
กว่ำ 1 คน เป็นกรรมกำรด้วย และให้
พนักงำนส่วนต ำบลที่รับผิดชอบงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ขอองค์กำรบิหำรส่วนต ำบล  เป็น
เลขำนุกำร 
ข้อ 41 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ
เนินแต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำร  หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่น้อยกวำ่ 
2 คน เป็นกรรมกำร ขำ้รำชกำรหรือพนกังำน
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหนำ้ที่
เป็นเลขำนุกำร 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากรในหน่วยงาน 
  4.1 จัดท ำประกำศและนโยบำยต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน และ
แจ้งเวียนให้พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงทรำบโดยทั่วกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงประพฤติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  และยึดหลัก
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบตัิงำน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
สำมำรถจัดท ำประกำศตำ่ง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ  5  ประกำศ 

งำนจัดท ำประกำศและนโยบำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

1.จัดท ำประกำศและนโยบำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
2.น ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลตำเนินเห็นชอบ 
3.ประกำศให้พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงทรำบ 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
  4.2 จัดโครงกำรฝึกอบรมเสรมิสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและกำรพัฒนำเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
เป็นประจ ำทุกปี 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต้อง
มีผู้ร่วมอบรมตำมโครงกำร
ฝึกอบรมสริมสรำ้งคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรพัฒนำเพิม่
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จรยิธรรมและกำร
พัฒนำเพิ่มศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

1.ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำร
ฝึกอบรมของพนักงำนสว่นต ำบลตำเนิน 
2.รำยงำนสรุปผลส ำรวจควำมคิดเห็นกำร
ฝึกอบรมของพนักงำนสว่นต ำบลองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
3.เชิญประชุมเพื่อวิเครำะห์สภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบคุลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
4.อนุมัติจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและกำรพัฒนำเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
5. แต่งต้ังคณะท ำงำนตำมโครงกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและกำรพฒันำ
เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
6.ท ำหนังสือเชิญคณะผู้บริหำร/สมำชิก 
อบต./พนังกำนส่วนต ำบลและพนกังำนจ้ำง 
เข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำร 
7.ท ำหนังสือขอเชิญวิทยำกร 
8.สรุปควำมพึงพอใจ 
9.รำยงำนผลกำรอบรมดังกล่ำวเสนอนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
10.ประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรอบรมฯ 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
5.ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  5.1 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรหรือประกำศ
รับโอนย้ำยพนักงำนส่วนต ำบล 

ประชำสมัพันธ์โอนย้ำยทุก ๆ 60 
วัน 

งำนเผยแพร่ประชำสมัพันธ์
ประกำศ  รับโอนย้ำยพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นมำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำง 

ทุก ๆ 60 วัน ด ำเนินกำรจัดท ำรับโอน
พนักงำนส่วนท้องถิ่นหรอืข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ประเภท
วิชำกำร ประกอบด้วย 
-นักวิชำกำรเกษตร  จ ำนวน  1  อัตรำ 
ต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัติ  ประเภททัว่ไป  
ประกอบดว้ย 
-เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  
จ ำนวน  1  อัตรำ 
-นำยชำ่งโยธำ  ปฏบิัติงำน/ช ำนำญงำน  
จ ำนวน  1  อัตรำ 
 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
5.ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  5.2 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องปฏิบัติด้วยควำม
เป็นธรรม เสมอภำค ยุติธรรม และ
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง ท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมตรง
ตำมต ำแหน่ง 

พนักงำนส่วนต ำบลเลื่อนระดับได้
ถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.
ก ำหนดร้อยละ 100 

งำนเลื่อนระดับ 
 
 
 

1.ท ำบันทึกแจ้งเตือนพนักงำนส่วนต ำบลที่มีคุณสมบัติ
ครบเลื่อนระดับ 
2.พนักงำนส่วนต ำบลที่มีคุณสมบัติครบเลื่อนระดับ 
จัดท ำบันทึกขอรับกำรประเมินเพี่อเลื่อนและแต่งต้ังให้
ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงข้ึน 
3.แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ
ประเมินผลงำนตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  40 )  พ.ศ.  2558 
4. จัดส่งหนังสือขอเชิญประชุมครั้งที่  1 เพื่อพิจำรณำ
คุณสมบัติและก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำน 
5.เมื่อพนักงำนส่วนต ำบลที่มีคุณสมบัติครบเลื่อนระดับ 
จัดท ำเล่มผลงำนเรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมกำรฯ ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อ
ด ำเนินกำรประเมินผลงำนในกำรคัดเลือกพนักงำนส่วน
ต ำบลเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่
สูงข้ึน 
6.เมื่อคณะกรรมกำรให้คะแนนกำรประเมินผลงำนครั้ง
ที่  2 ผลงำนไม่ต่ ำกว่ำ 60 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติและประเมินผลงำนฯสำมำรถเลื่อนและ
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงข้ึนระดับช ำนำญ
กำรได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  40 )  พ.ศ.  2558 ลง
วันที่  30  ธันวำคม 2558 
7.ท ำหนังสือขอรับควำมเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดใน
กำรเลื่อนและแต่งต้ังพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรง
ต ำแหน่งที่สูงข้ึนระดับช ำนำญกำร 
8.เมื่อ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบ ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง
กำรเลื่อนและแต่งต้ังพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรง
ต ำแหน่งในระดับที่สูงข้ึนพร้อมบันทึกลงในบัตร กพ.7 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
5.ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
5.3แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนจ้ำงเพื่อ
ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
จ้ำงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครรวมทั้ง
ออกข้อสอบและเก็บรักษำข้อสอบ
ภำยในหลักกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำง  ลงวันท่ี  7  กรกฎำคม  
2547  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ควำมเท่ำ
เที่ยมในโอกำสและประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญด้วยกระบวนกำรที่ได้
มำตรฐำน  ยตุิธรรมและโปร่งใส  เพื่อ
รองรับกำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
จ้ำง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่ก ำหนด ร้อยละ 100 

งำนสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนจ้ำง 
 
 

1.ขออนุมัติด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนจ้ำง 
2.จัดท ำประกำศองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล
ตำเนิน 
เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
3.ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
4.แต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ
5.แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
6.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรร
เป็นพนักงำนจ้ำง 
7.ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
8.ประเมินสมรรถะพนักงำนจ้ำง 
9.ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
10.ท ำสัญญำจ้ำงพนักงำนจ้ำงรำยใหม่ 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี



 

 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
6.1จัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วน
ต ำบล (พ.ศ. 2564 – 2566) /แผนกำร
พัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565   
เพื่อสร้ำงคณุภำพของบุคลำกรให้
สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็ม
ศักยภำพ อีกท้ังเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้  
ทักษะ  และทัศนคติที่ดี  อันจะท ำให้
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรในต ำแหน่งนัน้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำพนังกำน
ส่วนต ำบล (พ.ศ. 2564 – 2566) /
แผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วน
ต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  ครอบคลุมทุกต ำแหน่ง 

งำนแผนกำรพัฒนำพนักงำน
ส่วนต ำบล 
(พ.ศ. 2564 – 2566) /
แผนกำรพัฒนำพนักงำน
ส่วนต ำบล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565   

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 /แผนกำร
พัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
2.ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อ
จัดท ำแผนกำรพัฒนำส่วนต ำบล 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2566 
/แผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 
3.ขอรับควำมเห็นชอบแผนกำรพฒันำ
พนักงำนส่วนต ำบล 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 เสนอ   
ก.อบต.จังหวัด 
4.เมื่อ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบด ำเนินกำร
ประกำศใช้แผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วน
ต ำบล 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 – 2566 พร้อมรำยงำนให้ ก.อบต.
จังหวัดทรำบ 
 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564-
2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
6.2 มีกำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรปปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่องด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำร
อบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 

ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
พนักงำนส่วนต ำบลเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ของพนักงำนส่วนต ำบลทั้งหมด 

กิจกรรมส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมในหลักสตูรตำ่ง ๆ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
พนักงำนส่วนต ำบล   

เมื่อมีหนังสือขอเชิญประชุม/แระชุมเชิง
ปฏิบัติกำร/อบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ 
ผู้บังคับบัญชำ จะส่งพนักงำนส่วนต ำบล
เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ประชุม/ดังกล่ำว
ภำยหลังกำรเข้ำรับอบรม  พนักงำนส่วน
ต ำบลจะต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรอบรม
ภำยใน  60  วัน  นับแต่วันท่ีสิ้นสุดกำร
ฝึกอบรมรำยงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
7.ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
บุคลำกรในหน่วยงำนมองเห็น
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ 

บุคลำกรไดม้ีควำมรูเ้กี่ยวกับ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60 

งำนจัดท ำแผน
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
อำชีพ   

1.ขออนุมัติจัดท ำ “แผนควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนอำชีพ” 
2.จัดท ำรูปเล่ม “แผนควำมก้ำวหน้ำในสำย
งำนอำชีพ 
3.รำยงำนนำยก อบต.ตำเนิน เพื่อทรำบ
และแจ้งเวียนพนักงำนส่วนต ำบลรบัทรำบ
ทุกคน 
 
 
 

ปีงบประมำณ  
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ส ำนักปลดั ทุกป ี

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
8.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  แรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
8.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจ  
และขวัญก ำลังใจแสดงควำมใส่ใจใน
บุคลำกรใหม้ีควำมสุข สร้ำงควำมรัก
ควำมสำมัคคี สร้ำงมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี 
สร้ำงควำมผูกพันตลอดจนมีคณุภำพชีวิต
กำรท ำงำนท่ีด ี

ไม่มเีรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

โครงกำรเสรมิสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนของ
พนักงำนและพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ
เนิน ประจ ำปีงบประมำณ  
2565   

1.เขียนโครงกำรเสนอนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตำเนิน 
2.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยร่วม
รับประทำนอำหำร/ให้ของขวัญ/รอ้งเพลง
วันเกิดให้กับเจ้ำหน้ำที่ของวันเกิด 
3.ท ำบันทึกรำยงำนผลตำมโครงกำรเสนอ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
 
 
 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2565 

ส ำนักปลดั ทุกป ี

8.2 จัดท ำประกำศยกย่องและชมเชย
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งที่มี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต คณุธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัตริำชกำรดเีด่น 
เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
จ้ำงเข้ำร่วมกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของจ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงทั้งหมด 

โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงที่มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจรติ คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำรดีเด่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

1.เขียนโครงกำรเสนอนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตำเนิน 
2.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยเขำ้ร่วม
ประชุมเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง 
3.จัดท ำงบประกำศองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำเนิน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกยีรติ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งที่มี
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต คณุธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัตริำชกำรดเีด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

  ส ำนักปลดั ทุกป ี



4. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน
มอบประกำศให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชู 

 

 

 


