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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดปรับปรุงต าแหน่ง
ใหม่ จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 
2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
 

1.2 จัดการและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างที่ว่าง ในต าแหน่ง 
1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2566 
1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัดฯ ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2566 
1.3 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สังกัดกองช่าง ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2566 
 

2. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล ที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ตามค าสั่ง อบต.สมัย ที่ 6/2563 ลงวันที่ 2 
มกราคม 2563 
 

3. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขันแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านการสรรหา(ต่อ) 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามค าสั่ง อบต.สมัย ที่ 334/2562 ลงวันที่ 20 พ.ย. 
2562 ค าสั่ง อบต.สมัย ที่ 90/2563 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2563 
และค าสั่ง อบต.สมัย ที่ 137/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 
 

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

- ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท า และด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาของ
บุคคลในทุกส่วนราชการ 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-
learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลการตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม และ
น าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานของพนักงาน 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

3.2 ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่      
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่1-2/2563 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลฯ ครั้งที่ 1-2/2563 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดซื้ออุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 ด้านการใช้ประโยชน์ 
(Utilization) 

ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักแนวทาง ระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ว่าง อีกหน้าที่หนึ่ง 
ตามค าสั่ง อบต.สมัย ที่ 337/2553 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2563 
- ด าเนินการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองและหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
- ด าเนินการปรับปรุงบางงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  

 
 

งานบริหารบุคคล ส านักงานปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 


