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1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และ 
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน 
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มี 
อัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 
จ านวน 5 อัตรา ได้แก่ 
1. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก      
2. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     
4. ต าแหน่ง นายช่างโยธา     
5. ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

 1.2 การรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือ 
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารง 
ต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บ 
ไซด์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน 
ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ประกาศรับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2564  
2.ด าเนินการรับโอนนักพัฒนาชุมชน แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2565 
 

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
เพ่ือให้การด าเนินงานการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี 
ความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

ด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
เป็นพนักงานจ้าง 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการ ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความประจ า
และความ ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร ประจ าปี 2564 - 2566 
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 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น

กรอบ ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
ด าเนินการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งตามสายงาน 

 2.3 สร้างความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน เพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ส่งพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านต าแหน่งหน้าที่ 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม 
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในด้านความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

จัดท าประเมินรอบเมษายน และรอบตุลาคม 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
ที่มี ต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมเสนอผู้บริหาร 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทาง
ความก้าวหน้า ในสายงานของแต่ละต าแหน่ง 

ท าบันทึกข้อความแจ้งแต่ละกอง 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ใน ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็นปัจจุบัน 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชการที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

ท าบันทึกข้อตกลงการประเมิน และแจ้งผลการประเมินตามผลงาน 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผล
การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม มีความเสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได 

ดูจากผลการประเมินของหัวหน้าส่วนราชการและผลงานจริง 
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 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการประจ าปี โดยด าเนินการพิจารณาเบิก 
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน 
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล และยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา รับทราบถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลบางศาลา รวมทั้งข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วน ต าบลบางศาลา 

จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง พร้อมบันทึกข้อความแจ้งแต่ละส่วน 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง 
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบ
หนังสือ สั่งการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ 
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการ 
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัยพร้อมจัดท าประกาศฯ 

 4.4 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา 

 


