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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพือ่ใช้ในก ำร 
ก ำหนดโครงสร้ำงและ กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับ 
ภำรกิจขององค์ก ำรบริห ำรส่วนต ำบล 

-ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับ 
ภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระง ำนให้สอดคล้องกับ 
ส่วนรำชกำรในปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมกำรข้อมูล และ
กำรระดมควำมคิดของ คณะกรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง) 

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลัง
ที่ลำออกหรือโอนย้ำย 
 

1.ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ว่ำง ในต ำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ สังกัดกองคลัง เมื่อวันที่ 8  พฤษภำคม  2561 
๒. ด ำเนินกำรประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนต ำบล ที่ว่ำง ต ำมแผน
อัตรำก ำลัง ๓ ป ี ได้แก่ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  และนักวิชำกำรพัสดุ 
เมื่อวันที่ 28  ธันวำคม  256๑ 
3. ด ำเนินกำรขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสอบแทน ในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำฯ  

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำยพนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำง หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น 

ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ใน
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 และประกำศ
รับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ที่ว่ำง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร  
 

ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็น 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ต ำมค ำสั่ง  
อบต.แคนเหนือ ที ่201/2561  เมื่อวันที่  8  พ.ค.2561 
 

 1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 
 

-ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา   
 

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และ 
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  
ประจ ำปี พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจำรณำบุคลำกร 
เขำ้รับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำน 
ต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

 2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็น
กรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 
 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม ตำมสำยงำนควำมกำ้วหน้ำ ในแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

 2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำน 
ให้อยู่ในระบบงำน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ 
ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะต ำแหน่ง 

 2.4 ด ำเนินกำรประเมินขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เขำ้รับ
กำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถใน 
ต ำแหน่งตำม สำยงำน 
 

 2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
บ ำเหน็จควำมชอบ พร้อมทั้ง ติดตำม และน ำผลควำม
พึงพอใจของพนักงำน มำพัฒนำและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐำน
ของพนักงำน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

๓. ด้ำนกำรธ ำรง รักษำไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประช ำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
 

- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมกำ้ว 
หนำ้ในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้ง
ให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

 3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล 
บุคลำกรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำม
ระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติง ำน 
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบ 
ได้ 

-หน่วยงำนมีกำรถำ่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชี
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร 
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่ำงเป็น 
ธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผล
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้ง 
ที่ 2/2561 ให้เป็นไปต ำมผลกำรประเมินผลก ำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 
2/2561ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำว 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 

 3.5 ด ำเนินกำรกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจ ำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่ 
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ 
ต่อสำธำรณชน 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

 3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร 
ใน 
 
 

ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน 
กำรท ำงำน ด้ำนกำร มีส่วนรวมในกำรท ำงำน 
-ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำล เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ ให้เจ้ำหนำ้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี 
-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในก ำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 
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ประเด็นนโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวล 
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคนเหนือ ว่ำด้วย 
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหนำ้ที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแคนเหนือ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ตำมค ำสั่ง อบต.แคนเหนือ ที่ 163/2561 ลงวันที่ 
10เม.ย.2561 
 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร 
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ 
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และกำรป้องกันกรทุจริต คอร์รัปชั่น 
 

 




