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1. ด้านการสรรหา 
 
 

 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้การก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังรองรับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก ากลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และพิจารณาปรับปรุงภาระกิจงานใหม่
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก และผู้เกี่ยวข้อง) 
 

 12. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ที่ลาออก หรือโอนย้าย 
 
 

- ด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร และ วิศวกรรมโยธา 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
สายงานที่สูงขึ้น 
 
 
 

- ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ว่างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ  
หมายเหตุ (เนื่องจากไม่มีนายกโดยต าแหน่ง เป็นปลัดปฏิบัติหน้าที่
นายก) 
  

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่มีการด าเนินการ 
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
– 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning  
 
 

 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแห่ง ในความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะ 
 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอในขอบคุลากร 
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3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่ายงาน มีการประสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และปัจจุบัน 
 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 3.3 จ าให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้    

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ ให้ความรู้ทักษะ
และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรมเสมอภาค แล้เป็นไปตามเกณฑ์
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ค 

 3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งในเว็บไซต์ อบต. 
www.kaeyai.go.th 
 
 

 4.2 . ให้ผู้บังคบับัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่ง อบต.ที่ 135/25693 ลง
วันที่ 5 พ.ค. 63 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

- มีการด าเนินงานตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผน
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
- มีแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เรื่องวินัย 
- มีการร่วมกิจกรรมกับส านักงาน ปปช. จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 
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