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1.ด้านการสรรหา 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับภารกิจขององค์ก ารบริหาร 
ส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุง 
ต าแหน่งใหม่ จ านวน ๕ ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผน 
อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.2562 เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน  
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ สอดคล้องกับ 
ส่วนราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ท่ีลาออก หรือโอนย้าย 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีว่าง ในต าแหน่ง 
คนงานท่ัวไป สังกัดกองช่าง  
 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารง 
ต าแหน่งท่ีว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปล่ียนสายงาน 
ท่ีสูงขึน้ 

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่งคนงานท่ัวไป ด าเนินการเสร็จส้ินขบวนการ  
และออกค าส่ังแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ท่ีว่าง ตาม 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี และมีผู้มาด ารงต าแหน่งนักพัฒนา
ปฏิบัติการ 
-ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น -ไม่มีการด าเนินการ 
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2.ด้านการพฒันา 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคล ากรประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 
2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

- ประช าสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่ง 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม 
สายงาน 
- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้อมท้ัง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนกังาน 
มาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

 
 
๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้  
และแรงจูงใจ 

3.1 ประช าสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งช าติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 
 

- หน่วยงาน มีการประช าสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา 
ดังกล่าว 
- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ 
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ  
แล้วเสร็จท่ีก าหนดไว้ 
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3.3 จัดใหม้ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง 
คณะกรรมก ารกล่ันกรองผลก ารพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
 
 
3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
ครั้งท่ี 1-2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเล่ือนขั้น 
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งท่ี 1-2/2563 ตามค าส่ัง 
เล่ือนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

 3 .6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4.ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
และวนิยัขา้ราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้ิงถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่าน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธืให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่าน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายแก้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีว่างอีกหน้าท่ีหนึ่ง  
-แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. 
-ด าเนินการปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติ
หน้าท่ีส่วนราชการภายใน อบต. 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

-มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผล ด าเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชัน 

 


