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ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรกำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำกำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

- ดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 –
2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

1.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำกำลังที่
ลำออกหรือโอนย้ำย

- ดำเนินกำรร้องขอให้ สกถ.ดำเนินกำรสอบแข่งขัน
แทนในตำแหน่งที่ว่ำง จำนวน 7 ตำแหน่ง
เพื่อรองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบัน
- ดำเนินกำรสรรหำตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำดำรง
ตำแหน่งที่ว่ำง หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำน
ที่สูงขึ้น

-ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนตำบลที่ว่ำง
ตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ตำแหน่ง ปลัด และ
ผู้อำนวยกำรกองศึกษำฯ

ประเด็นนโยบาย

2. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร

- มีกำรดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรร
หำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนแก้งที่ 176 /2563 วันที่ 11
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

- ไม่มีกำรดำเนินกำร

2.1 จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี และดำเนินกำรตำมแผน
ให้สอดคล้องตำมควำมจำเป็น

- มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปี
พ.ศ.2561 – 2563 โดยพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนตำแหน่ง ให้เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 กำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ
บุคลำกรแต่ละตำแหน่ง

- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ

2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบงำน E-Learning

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-Learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ

2.4 ดำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์มำ
ตฐำน กำหนดตำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะ

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในตำแหน่งตำม
สำยงำน
- หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรทำงำน บำเหน็จควำมชอบ
พร้อมทั้งติดตำม และนำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน
มำพัฒนำ และจัดให้มีขั้นพื้นฐำนของพนักงำน

2.5 ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร

3. ด้านการเก็บรักษาไว้

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนตำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ

- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนตำแหน่ง ให้บุคลำกระทรำบ พร้อมทั้งให้
คำปรึกษำดังกล่ำว

3.2 ดำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูบบุคลำกรในระบบ
ศูนย์ข้อมูบบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน

- หน่วยงำน ดำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำม
ระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ
แล้วเสร็จที่กำหนดไว้

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับ ดูแล กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกอย่ำง อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค
และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้

- พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ครั้งที่
1-2/2563 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร คกก. พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2/2563
ตำมคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำว
- ไม่ได้ดำเนินกำร

3.5 ดำเนินกำร กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรประจำปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน
3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ด้ำนกำร
มีส่วนร่วมในกำรทำงำน

- ดำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำล
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
- มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ

ประเด็นนโยบาย
4. ด้านการใช้ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
แก้ง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนแก้ง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม กำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้พนักงำนส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่ใน
ตำแหน่งที่ว่ำง
- ดำเนินกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกอง
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
- แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน ปลัด อบต.
- ดำเนินกำรปรับปรุงบำงงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนตำบล และพนง.จ้ำงปฏิบัติ
หน้ำที่ส่วนรำชกำรภำยใน อบต.

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563

- มีกำรดำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น

