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1. ดานการสรรหา 

- จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพือ่ใช
ในการกําหนดโครงสรางและกรอบ
อัตราที่รองรับภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล 

 
 

-  

 
เพื่อใชในการ 

กําหนดโครงสราง 
และกรอบ 

อัตรากําลังที่รองรับ 
ภารกิจขององคการ 
บริหารสวนตําบล 

หวยแหง 
 
 
 
 

 
ไมเกิน 40% ของ 

คาใชจายดาน 
บุคลากร 

 

 
ดําเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง เพื่อกําหนด

ปรับปรุงตําแหนงใหม จํานวน 
5 ตําแหนง ตามประกาศใช
แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.
2564 –  2566) ฉบับ

ปรับปรุง คร้ังที่ 2/2564 
 

 
เน่ืองจากปริมาณงานที ่

เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับจํานวน

บุคลากรท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอ 

จึงตองกําหนดตําแหนงใหม เพื่อ

รองรับภารกิจของหนวยงาน และ

การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให

สอดคลองกับสวนราชการใน

ปจจุบัน 
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1. ดานการสรรหา (ตอ) 
- จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหา

ขาราชการ และพนักงานจางใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน

อัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนยาย 

 
เพื่อสรรหาบุคลากรทดแทน

อัตรากําลังที่ลาออกหรือ

โอนยาย 

 
อัตรากําลังวาง ไมเกินรอยละ 
10 ของอัตรากําลังท้ังหมด 

 
- ดําเนินการสรรหาพนักงาน

จางท่ีวาง ตั้งแตเดือน มี.ค.-

ก.ย.256๔ 

- ดําเนินการรบัโอน (ยาย) 

พนักงานสวนตาํบลที่วาง ตาม

แผนอัตรากําลัง 3 ป  

- ดําเนินการรองขอให กสถ. 

ดําเนินการสอบแขงขันแทนใน

ตําแหนงท่ีวาง 

 

 

 

 

 

 
เน่ืองจากตําแหนงขาราชการ

ท่ีวางเปนตําแหนงท่ีขาดแคลน   

จึงไมมีขาราชการโอนยายมา 

อบต.หวยแหงจึงสรรหา 

โดยการรองขอให กสถ. 

ดําเนินการสอบแขงขันแทนใน

ตําแหนงท่ีวาง 
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๒. ดานการพัฒนา 
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ

ดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลองตาม
ความจําเปน และความตองการในการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

- กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต
ละตําแหนง 

- สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง
ผาน E-learning 

- ดําเนินการประเมินขาราชการสวน
ทองถิ่นตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ในความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากร 

 
สงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง 
เปนระบบ ทั่วถึง และ 
ตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน 
ความรูความสามารถ 
ทักษะการทํางานที่เหมาะสม 

 
ดําเนินการตามแผนครบ 
กระบวนการ รอยละ 80 

 
- มีการดําเนินการจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากรให 
เปนปจจุบัน 
- มีการวางแผนการ 
พิจารณาสงบุคลากร 
เขารับการอบรมตาม 
สายงานความกาวหนา 
ในแผนพัฒนาบุคลากร 
- หนวยงานมีการ 
ประเมินบุคลากรตาม 
เกณฑมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงเพื่อ 
พิจารณาจัดสงบุคลากร 
เขารับการอบรมเพื่อ 
พัฒนาความรูใน 
ตําแหนงตามสายงาน 
 
 
 

 
ขาราชการหลายตาํแหนงยังไมได
เขารับการฝกอบรมพัฒนาความรู
ในตําแหนงตามสายงาน เห็นควร
สนับสนุนใหขาราชการทุกคน
อบรมตามสายงานใหครบถวน 
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๓. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ 
- ประชาสัมพันธ และเผยแพรแนวทาง

เสนทางความกาวหนา ในสายงานใน
ตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

- ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุงขอมูล
ในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่น
แหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

- จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ที่เปนธรรม เสมอภาค 
และตรวจสอบได 

- - การพิจารณาความดี ความชอบตาม
ผลการปฏิบัติราชการ อยางเปนธรรม 
เสมอภาค ตรวจสอบได 

 
เสริมสรางความมั่นคง  
ขวัญกําลังใจคุณภาพชีวิตที่ดี
ความผาสุกและพึงพอใจให 
ผูปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี  
คนเกงไวกับองคกร 

 
มีบุคลากรดีเดน 
ปงบประมาณละ 2 คน 

 
-หนวยงานมีการประชา
สัมพันธเสนทางความกาวหนา
ในสายงานตําแหนงให
บุคลากรทราบพรอมทั้งให
คําปรึกษา 
-มีการถายทอดตัวชี้วัดโดย 
ผูบังคับบัญชาตามลาํดับดูแล 
กํากับติดตามและประเมินผล
การปฏบิัติงานจนถึง 
คณะกรรมการกลั่นกรองผล 
การพิจารณาผลการปฏิบัต ิ
ราชการในความรู ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคนอยาง 
เปนธรรม เสมอภาคและ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง 
-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พนักงานสวนตําบลและ 
พนักงานจางเปนไปตาม 
หลักเกณฑ 

 
หนวยงานควรจัดทําประกาศ 
มาตรการใหรางวัลและบทลงโทษ
ของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง เพื่อเปนใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 
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4.ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ 

- การมอบหมายงาน 
- จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสวน
ทองถิ่น 

- สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริต 

 
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย มี
คุณธรรม จริยธรรม ภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

 
ดําเนินการตามแผนครบ 
กระบวนการ รอยละ 80 

 
- มีการดําเนินการให
ผูบังคับบัญชามอบหมายงาน
แกผูใตบังคบับัญชา อยางเปน
ธรรม รวมทั้งการควบคุม 
กํากับติดตาม ดูแล ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและระเบียบที่
เก่ียวของ 
- มีการดําเนินการตามแผน 
โดยสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
สงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต คอรรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรบางสวนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จไดทันตาม
เวลา เนื่องจากปริมาณงานทีม่ี
เปนจํานวนมาก 

 


