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1.ด้านการสรรหา 1.1 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้าง
และ กรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน 
ตำบล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรา 
กำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่ 
จำนวน 2 ตำแหน่ง ตาม
ประกาศ อบต.ภูเขาทอง เรื่อง 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
ประกาศเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 
2565 เพ่ือรองรับภารกิจของ
หน่วยงานและการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผน
สรรหาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 

1. ดำเนินการสรรหาพนักงาน
จ้างตามภารกิจที่ว่าง ในตำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
สังกัดสำนักปลัด อบต. ในเดือน
พฤษภาคม 2564 
 2. ดำเนินการรับโอนพนักงาน
ส่วนตำบล ที่ว่างตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ตามคำสั่ง 
อบต.ภูเขาทอง ที่ 608/2564 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
 3. ดำเนินการร้องขอให้  สกถ.  
ดำเนินการสอบแข่งขันแทนใน 
ตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนายช่าง
โยธา 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดำรง 
ตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

๑. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเกษตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
ขบวนการ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น
ต้นไป 
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1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน
ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 

- ดำเนินการขอปรับปรุง
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น
ตำแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และ
มีคำสั่งแต่งตั้ง ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ 
ให้สอดคล้องตามความ 
จำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี  
พ.ศ. 2564 - 2566 โดย
พิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตาม
สายงานตำแหน่ง แผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

การวางแผนพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม ตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
learning  
2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน  
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  
2.5 ดำเนินการประเมินความพึง
พอใจของบุคลำกร 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ  
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป
และเฉพาะตำแหน่ง - หน่วยงาน
มีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน กำหนด 
ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง 
บุคลากร เข้ารับกา อบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน 
ตำแหน่งตาม สายงาน - 
หน่วยงาน มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร ในกำรบริ
หารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการ 
ทำงาน บำเหน็จความชอบ 
พร้อมทั้ง ติดตาม และ 
นำผลความพึงพอใจของ
พนักงาน มาพัฒนา และจัดให้มี
ขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
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3. ด้านการธำรง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ  
3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์
เส้นทางความก้าวหน้าใน สายงาน
ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อม
ทั้งให้คำปรึกษา ดังกล่าว - 
หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุง
ระบบดังกล่าว ตามระยะที่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กำหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ 
กำหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกำรพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้  
3.4 ดำเนินการกำรพิจารณาความ
ดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประจำปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล ครั้ง ที่  
1-2/2564 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่  
1-2/2564 ตามคำสั่ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว   

3.5 จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได้  
3.6 ดำเนินการกำรพิจารณาความ
ดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประจำปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน  

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่  
1-2/2564 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ครั้งที่ 1-2/2564 ตามคำสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว  

 3 .7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ด้าน
การมีส่วนรวมในการทำงาน 

- ดำเนินการประสานงานกับ
โรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน 
 - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ 
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ข้าราชการ 

1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ตำบลภูเขาทอง ว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์กำรบริหารส่วนตำบล 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
 
- ดำเนินการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งที่ว่าง  
- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกอง 
 
 
 
- มีการดำเนินการตามแผน โดย
สรุปรายงานผลการ ดำเนินการ
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ การป้องกันการ
ทุจริต คอร์รับชั่น 

 


