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__________________________________________________________________________________ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1. ด้านการสรรหา   1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 
2566)  
- ปรับปรุงโครงสร้ำง อบต.ขนำดกลำง เป็น ประเภท
สำมัญ 
- ปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรเดิม เป็นโครงสร้ำง 
ส่วนรำชกำรใหม่ 

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่
ลำออกหรือโอนย้ำย 

- ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง   
- ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมทั่วไป 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
- ด ำเนินกำรร้องขอให้ สกถ.ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 
แทนในต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือรองรับภำรกิจของหน่วยงำน 
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วน
รำชกำรในปัจจุบัน 
 

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำง หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน 
ที่สูงขึ้น 

-ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนต ำบลที่ว่ำง  
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ต ำแหน่ง ปลัด และ
ผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำฯ 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร   - มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนแก้งที ่  323  /2563 วันที่   6    เดือน  
ตุลำคม  พ.ศ. 2563  

  
 1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผน
ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
พ.ศ.2564 – 2566 โดยพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

 2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบงำน E-Learning 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-Learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ 
 

 2.4 ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์มำ
ตฐำน ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำม
สำยงำน 

 2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร - หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ 
พร้อมทั้งติดตำม และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน
มำพัฒนำ และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐำนของพนักงำน 

3. ด้านการเก็บรักษาไว้ 3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกระทรำบ พร้อมทั้งให้
ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

 3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูบบุคลำกรในระบบ
ศูนย์ข้อมูบบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำม
ระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ 
แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ 

 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกอย่ำง อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค  
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 
1/2564 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร คกก. พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 1/2564  
ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำว 
  3.5 ด ำเนินกำร กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

- ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำร
มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

- ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำล  
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 
 

 
 
 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  4. ด้านการใช้ประโยชน์ 4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
แก้ง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนแก้ง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้พนักงำนส่วนต ำบลปฏิบัติหน้ำที่ใน 
ต ำแหน่งที่ว่ำง  
- ด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกอง
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  
- แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต.  
- ด ำเนินกำรปรับปรุงบำงงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล และพนง.จ้ำงปฏิบัติ
หน้ำที่ส่วนรำชกำรภำยใน อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 

- มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


