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องคก์ารบรหิารสว่นตำบลไผโ่ทน อำเภอรอ้งกวาง จังหวดัแพร ่

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.ดา้นการสรรหา ๑.๑ การดําเนินงานตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการกําหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน และเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการตรวจสอบการใช้ตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

ดําเนินการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงาน ๓ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ประจําปี ๒๕๖๔  ครั้งที่  ๑ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.   
จ.แพร่)  ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒0 มกราคม 
๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ทุกแห่ง จัดทําประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ประกาศกําหนดกอง สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตาม
อัตราว่างเพ่ือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

 

๑. ดําเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) ระดับกลาง จำนวน ๑ อัตรา 
สำนักปลัด 
๒) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น 
จำนวน ๑ อัตรา 
๓) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน ๑ อัตรา 
กองคลัง 
๔) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ
ต้น จำนวน ๑ อัตรา 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
๕) นักวิชาการตรวจสอบใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 
๑ อัตรา 
๒. ดําเนินการรายงานตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่างเกิน ๖๐ วัน
ต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ทราบ เพ่ือ
ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน 

๒.ดา้นการพฒันา ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ
2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
พัฒนาบุคลากร ฯ 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ตำแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ฯ 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง 

จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงระดับผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม 

2.4 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการปรับปรุงระบบตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่กำหนดไว้ 
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3.ดา้นการธำรง 
รักษาไว ้และ
แรงจงูใจ 

3.1 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งแนะนำให้คำปรึกษา 

3.2 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล ทั้ งด้ านการพัฒ นาบุ คลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน พร้อมทั้งติดตามและนำผลความ               
พึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้น พ้ืนฐานของ
พนักงาน 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง            
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือน
พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อย่างโปร่งใส
เป็ น ธรรม  และสามารถตรวจสอบ ได้  ผ่ านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามคำสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
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4.ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และวนิยั
ข้าราชการ 

4.1 จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับพนักงานส่วนตำบล
ไผ่โทน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบั งคับพนักงานส่วนตำบลไผ่ โทน ว่าด้ วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่โทน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 
- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
- ดำเนินการปรับปรุงการมอบหมายงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการภายใน 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินั ยคุณ ธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ประจำปี
งบประมาณ 2564 

ปัญหาและอปุสรรค 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ยังคงกระจายเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อจากสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการ
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID – 19) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จึงได้พิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาในสังกัด ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันภายในส่วนราชการ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอัตราว่างได้
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 


