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ประเด็นนโยบาย 

 
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2562 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและ กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่ง 
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา 
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ 
ระดมความคิดของ คกก. และผู้เกี่ยวข้อง 
 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณ และ โอนย้าย 
 
 

๑. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง   
   - สังกัดส านักปลัด ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ประเภทจ้างตามภารกิจ จ านวน 
2 อัตรา และกองคลัง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
  - สังกัดส านักปลัด ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง ประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
๒๕๖4   
  - สังกัดกองการศึกษาและวัฒนธรรม ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม ๒๕๖4   
๒. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่าง ตาม
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
3. ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่      
1 ตุลาคม 2558 , ผู้อ านวยการกองการศึกษาและ 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 

  วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 , นายช่างโยธา เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  , นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2557 , เจ้าหน้าทีพั่สดุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2563 , เจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ 
เลื อกสรรบุคคลเป็นพนักงานตามภารกิจ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตามค าสั่ง อบต.ตันหยงลิมอ      
ที่ 323/๒๕63 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2563 และค าสั่ง      
อบต.ตันหยงลิมอ ที่ 156/๒๕64 ลงวันที่ 19 ก.ค.2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี    
พ.ศ.2564 - 2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนา บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ เข้าฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งตามสายงานและเรียนรู้ด้วย 
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป และเฉพาะ
ต าแหน่ง 
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2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน    E-learning  
2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  
  
  
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน  
 - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร     
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 
 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสาย งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
  
  
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์  ข้ อมูลบุ คล ากรท้ องถิ่ นแห่ งช า ติ           
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
  
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
ดังกล่าว  
  
- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว 
เสร็จที่ก าหนดไว้  
 
 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ    
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  
  
  
  
3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง        
ที่ 1/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2564 ตามค าสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว   
  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ใน
ด้าน สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการ  มีส่วนรวมในการท างาน 

- ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี   
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้น พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
ครบถ้วน    
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์ก า
รบริหารส่วนต าบลเขตูม ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลตันหยงลิมอ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 
 

 4 . 2  ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ม อ บ ห ม า ย ง า น แ ก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ร ว มถึ ง ก า รควบคุ ม  ก า กั บ  ติ ดต าม  และดู แ ล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  
4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – 
๒๕66 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
  
 
  
 
- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

  

 


