
 

แผนปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 

งานบริหารงานบุคคล  
สํานักงานปลดั องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

อําเภอนิคมคาํสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 
 



 

คํานํา 

  แผนปฏิบัติราชการประจําป  2563  งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด  องคการบริหาร

สวนตําบลนาอุดม ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนมาสําหรับเปนคูมือปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคล เพ่ือใหการ

ปฏบิัติงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนไปตามภารกิจหนาท่ี

ตามแผนอัตรากําลัง แนวนโยบายของผูบริหาร แผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลนาอุดม และตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ อีกท้ังเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานทราบถึง

กิจกรรมท่ีตนเองจะตองทําใหไดตามเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีวางไว 

  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของงานบริหารงานบุคคล โดยแยก

เปนตารางแผนปฏิบัติราชการงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และงานวินัยและ

สงเสริมคุณธรรม 

   

 

          งานบริหารงานบุคคล  
          สํานักงานปลัด อบต.นาอุดม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการปฏิบัติราชการ 
หนาที่ตามโครงสรางและการจัดอัตรากําลัง 

 
  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการ
วางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนง 
พนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
(ปงบประมาณ๒๕61 – ๒๕๖3) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเจาหนาท่ีขาราชการและ
พนักงานจาง  งานการสอบ  งานบรรจุแตงตั้ง  งานการโอนยาย  การรับโอนงานถายโอนบุคลากร  งาน
ประสานสวนราชการอ่ืนและสวนราชการทองถ่ินอ่ืนท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมายโดยกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบดังนี้ 

- งานสอบแขงขันสอบคัดเลือกการคัดเลือกการยายการโอนการรับขาราชการทองถ่ินและขาราชการ
คร ู

- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจางอบต.ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหม 
- งานขาราชการหรือพนักงานจางลาออก 
- งานคัดเลือกขาราชการอบต.เพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร 
- งานคัดเลือกขาราชการอบต.เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสาหรับตําแหนงบริหาร 
- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง 
- งานแผนอัตรากาลังการจัดตั้งสวนราชการและการปรับปรุงสวนราชการ 
- งานการกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการอบต.ขาราชการครูอบต.และ

พนักงานจาง 
- งานบันทึกแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสารสนเทศบุคลากร 
- งานใหบริการขอมูลสารสนเทศบุคลากร 
- งานจัดทําทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร 
- งานบรรจุและแตงตั้งขาราชการอบต., ขาราชการครูอบต.และพนักงานจาง 
- งานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการขาราชการอบต. 
- งานการตอสัญญาจางของพนักงานจาง 
- งานควบคุมตรวจสอบแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติและขอมูลอัตรากาลังขาราชการ 

อบต. ขาราชการครูอบต.และพนักงานจาง 
- งานการขอลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ 
- งานการหารือ/ตอบขอหารือและใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารงานบุคคล 
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- งานควบคุมจัดเก็บกฎหมายกฎระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ 
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรงาน

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรงานฝกอบรมสัมมนาขาราชการและพนักงานจางขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษางานการเลื่อนระดับ  การเลื่อนข้ันเงินเดือนงาน  การเพ่ิมคาจางงาน  สิทธิสวัสดิการตางๆของ
บุคลากรในสังกัด  งานบําเหน็จบานาญ  งานบัตรประจําตัวบุคลากร  งานออกหนังสือรับรองบุคคล  งานเสนอ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณและประกาศเกียรติคุณบุคลากรงานการใหทุนการศึกษาของบุคลากร  งานควบคุม
เวลาการปฏิบัติราชการและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมายโดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

- งานแผนพัฒนาบุคลากร 
- งานการจัดฝกอบรมการประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน 
- งานสงเสริมการศึกษาตอและการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม 
- งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
- งานการเลื่อนระดับขาราชการอบต. 
- งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทนขาราชการอบต..ขาราชการครูอบต.และพนักงานจาง 

เนื่องกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- งานประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน(โบนัส) 
- งานสวัสดิการขาราชการพนักงานจางท่ีไดรับอุบัติเหตุและเสียชีวิต 
- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขาราชการอบต.ขาราชการครูอบต.และ

พนักงานจาง 
- งานจัดทําบัตรประจาตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
- งานการออกหนังสือรับรองบุคคล 
- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
- งานการรายงานกรณีบุคลากรของอบต.นาอุดม เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย 

ตามระเบียบประกาศกําหนด 
- งานการออกคําสั่งประกาศเก่ียวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
- งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
- งานเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปเพ่ือเขาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
- งานจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
- งานควบคุมจัดเก็บกฎหมายกฎระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ 
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๓. งานวินัยและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบเก่ียวกับงานสอบสวนงานสอบวินัยงานรอง

ทุกขรองเรียนงานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากรงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนความสงบสุขปลอดภัย
ของสังคมสวนรวมตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมายโดย
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
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- งานดําเนินการทางวินัย 
- งานการทําสํานวนไตสวนสํานวนการสอบสวนทางวินัย 
- งานตรวจสอบหรือการสืบสวนการสอบสวนการแสวงหาขอเท็จจริง 
- งานการอุทธรณและการรองทุกข 
- งานการพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง 
- งานทําสาํนวนสอบสวนสืบสวนจากการรองเรียนรองทุกขของบุคลากรในสังกัด 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ 
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข 
- งานประมวลจริยธรรม 
- งานเสริมสรางวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
- งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 
- งานทะเบียนประวัติของผูถูกดําเนินการทางวินัย 
- งานควบคุมกฎหมายกฎระเบียบและหนังสือสั่งการเก่ียวกับงานวินัยและเสริมสราง 

คุณธรรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
- งานการจัดทําประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีสานักงานก.อบต.

กําหนด 
- งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของขาราชการอบต.และพนักงานจาง 

กําหนดกรอบอัตรากาลังจํานวน๑8 อัตราประกอบดวย 
๑. ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 18 ตําแหนง 26 อัตรา ดังนี้ 
(๑) ตําแหนง นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  จํานวน  ๑  อัตรา 
(๒) ตําแหนง นักบริหารงานชางระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง)    จํานวน   1  อัตรา 
(๓) ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ตน (ผูอํานวยการกองคลัง)  จํานวน   1  อัตรา 
(๔) ตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับ ตน  (หัวหนาสํานักปลัด อบต.)  จํานวน   1  อัตรา 
(5) ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน(ผูอํานวยการกองการศึกษา)(วาง)จํานวน  1 อัตรา 
(6) ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ      จํานวน   1  อัตรา 
(7) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       จํานวน   ๑  อัตรา 
(8) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา 
(9) ตําแหนง นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ     จํานวน 1 อัตรา 
(10) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ     จํานวน 1 อัตรา 
(11) ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    จํานวน ๑ อัตรา 
(12) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ(วาง)  จํานวน 1 อัตรา 
(13) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จํานวน 1 อัตรา 
(14) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จํานวน 1 อัตรา 
(15) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 
(16) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน(วาง)  จํานวน 1 อัตรา 
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(17) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 
(18) ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน    จํานวน 1 อัตรา 
(19) ตําแหนงครู /ครูผูดูแลเด็ก      จํานวน 8 อัตรา 
2. พนักงานจางตามภารกิจจํานวน  10 ตําแหนง 19 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงผูชวยจพง.ธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
2. ตําแหนงผูชวยจพง.พัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา 
3. ตําแหนงผูชวยจพง.การเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
4. ตําแหนงผูชวยจพง.จัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําแหนงผูชวยจพง.พัสดุ   จํานวน 1 อัตรา 
6. ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา   จํานวน 1 อัตรา 
7. ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา   จํานวน 1 อัตรา 
8. พนักงานขับรถยนตสวนกลาง   จํานวน 1 อัตรา 
9. พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค  จํานวน 1 อัตรา 
10. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุนฯ)  จํานวน 21 อัตรา 

3. พนักงานจางท่ัวไปจํานวน 9 อัตรา ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหนาท่ีชวยงานท่ัวไปในสํานักงานปลัด จํานวน 3 อัตรา 
2. ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา 
3. ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
4. ปฏิบัติหนาท่ีงานประปา   จํานวน 1 อัตรา 
5. ปฏิบัติหนาท่ี ประจํารถกูชีพฉุกเฉิน  จํานวน 1 อัตรา 
6. ปฏิบัติหนาท่ี ประจํารถบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา 
7. นักการภารโรง    จํานวน 1 อัตรา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
หลักการ 

 บมเพาะ ปลูกฝง และเสริมสรางใหขาราชการสวนทองถ่ินเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณในการปฏิบัติราชการ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน  
และเกิดประโยชนสุขตอประชาชนสูงสุด 

วิสัยทัศน 
 ขาราชการสวนทองถ่ินมีภูมิคุมกันตอปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเปนท่ี
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ีภายในปพ.ศ. ๒๕๖3  

พันธกิจ 
 เสริมสรางพัฒนาผูนําและขาราชการสวนทองถ่ินทุกระดับ ไปพรอมกับการปรับกลไกการบริหารงาน 
ใหเกิดประโยชนสูงสดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

 เปาประสงค 



 ๑ เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในสวนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ
เขามามีสวนรวมมากข้ึน 
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 ๒. เกิดการเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในสิทธิหนาท่ีของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือให
สามารถดูแลผลประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

ตัวช้ีวัด และขอเสนอระดับเปาหมาย  
 ๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ในการเสริมสราง  
ธรรมาภิบาล 
 ๒ ระดับความโปรงใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีข้ึน อยางนอยรอยละ ๒๐ ในป ๒๕๖3 เทียบกับป ๒๕๕2 
 ๓ ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสูงข้ึน มากกวารอย
ละ๘๕ หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 
 ๔ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการท่ีโปรงใสและเปนธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน มากกวารอยละ ๘๕ หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 
 ๕ รอยละของขาราชการและเจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาใจและประยุกตหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการมากกวารอยละ ๖๐ ของจํานวน
ประชากรท่ีสุมทดสอบระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงข้ึน
มากกวารอยละ๖๐ หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 
หมายเหตุ :ระดับเปาหมายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดในตัวชี้วัดของสวนราชการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 • ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการ 
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
 - กลยุทธท่ี ๑.๑ ยกยองขาราชการ / ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 - กลยุทธท่ี ๑.๒ สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
 - กลยุทธท่ี ๑.๓ กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน 
 • ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนสรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น  
ในรูปแบบตาง ๆ  
 -กลยุทธท่ี ๒.๑ ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 -กลยุทธท่ี ๒.๒ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ 
 -กลยุทธท่ี ๒.๓ สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลขาวสารดานธรรมาภิ
บาล  
 -กลยุทธท่ี ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน  
 -กลยุทธท่ี ๒.๕ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และสู
มาตรฐานสากล  
 • ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 



 -กลยุทธท่ี ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแตงตั้ง โอน ยาย โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 -กลยุทธท่ี ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ 
 -กลยุทธท่ี ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการสวนทองถ่ิน 
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 • ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 -กลยุทธท่ี ๔.๑ เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ  
 -กลยุทธท่ี ๔.๒ เปดใหประชาชน และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวมและการติดตามสถานการณการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  นายจํานงค  ผลาเหิม นายกองคการบริหารวนตําบล
นาอุดม  ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  เม่ือวันท่ี  6  เดือนธันวาคม  
2556  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีในระยะ  3  ป  (2561– 2563 )  ดังตอไปนี้ 
นโยบายท่ีกําหนดไวท้ังหมดมี 6 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  มุงม่ันท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลนาอุดม  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.1 สรางและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ท้ังเสนทางสายหลัก และทางเชื่อม ระหวางหมูบาน ตลอด

ถึงถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร 

1.2 กอสรางและปรับปรุงระบบน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหครอบคลุม

ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.3 จัดใหมีการขุดลอก คู คลอง ท่ีตื้นเขินเพ่ือใหมีน้ําใชในการเกษตรในฤดูแลง 

1.4 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ ใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร แหลงเพาะพันธุสัตว

น้ํา และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ใหเปนแหลงทองเท่ียวประจําตําบลนาอุดม 

1.5  การขยายเขตไฟฟา ไฟก่ิงสาธารณะ และไฟฟาเพ่ือการเกษตร ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุม

ท่ัวถึง 

1.6 เสริมสรางมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชนใหมีทางระบายน้ํา 

ปรับปรุงซอมแซมทางระบายน้ํา และแกไขปญหาน้ําทวมขังอยางเปนระบบ 

1.7 กอสราง  ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารประกอบใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานและ

การใหบริการแกประชาชนท่ีมาใชบริการอยางท่ัวถึง 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 



องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได 

ลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ  โดยจะสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับ

รากฐานของตําบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
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2.1 สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดกับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2.2 สงเสริมใหประชาชน ไดนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก

ราษฎรในทองถ่ิน 

2.3 จัดฝกอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนท่ัวไป 

2.4  สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนในการผลิตเพ่ือชวยเหลือในเรื่องปุย,เม็ดพันธุ,ยารักษาโรคใน

รูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ 

 3. นโยบายดานสังคม 

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะสงเสริมและสนับสนุนใหตําบลนาอุดมเปนชุมชนท่ี

ปลอดภัย นาอยู และพัฒนาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

  3.1 สงเสริมการสรางชุมชนนาอยู  การสรางความเขมแข็งและความสามัคคีของชุมชน 

ปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอชุมชน 

  3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งและความอบอุนใหแกครอบครัว 

  3.3 สนับสนุนกิจกรรมสรางระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ิม

ศักยภาพศูนย อปพร. ตําบลนาอุดมในการใหบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

  3.4 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม 

  3.5 สนับสนุนกิจกรรมในการปองกันและบําบัดยาเสพติด 

 4. นโยบายดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะสงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขใหมี

ประสิทธิภาพ และมีความเขมแข็งตลอดจนสรางระบบสุขภาพท่ีดีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตําบลใหมีสุขภาพ

แข็งแรง ท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลนาอุดม  มีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ

พรอมท้ังปองกันโรคระบาด และโรคติดตอ รวมท้ังสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 

  4.2 สงเสริมใหประชาชนในตําบลนาอุดม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออก

กําลังกาย 

  4.3 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลนาอุดม ตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 



  4.4 สงเสริมการปองกันโรคและบริการความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชนไดมี

สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
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 5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะสงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและสงเสริมใหมี

การเรียนรูของประชาชนในตําบล  โดยผานกระบวนการศึกษานอกระบบเปนการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนา

ระบบครือขายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูชุมชน  ตลอดจนการสงเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมทองถ่ิน  และรักษา

ประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

  5.1 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 

  5.2 สงเสริมกิจกรรม การกีฬาใหหลากหลายและท่ัวถึง 

  5.3 สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของตําบล 

  5.4 สงเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  5.5 สงเสริมใหมีการจัดแขงขันกีฬาในระดับหมูบาน และตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถใช

ประโยชนจากการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 

 6. นโยบายดานการเมือง การบริหาร 

  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนความ

โปรงใส และการมีสวนรวม  โดยมีแนวทางดังนี้ 

  6.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกๆดาน ในรูปแบบของกระบวนการประชาคม 

  6.2 ใหความรวมมือชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีเหตุ

จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

  6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีทํางาน โดยนําการบริหารงานแนวใหมมาใชเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  6.4 เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

บริหารทองถ่ินมากข้ึน  เปดโอกาสใหประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นรวมปฏิบัติงาน และตรวจสอบ

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  นโยบายท้ัง 6 ดานท่ีขาพเจาไดแถลงตอสภาฯ ดังกลาวขางตน  สําเร็จและสามารถปฏิบัติให

เปนจริงได  ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และการยอมรับจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนา

อุดม  กํานัน ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ จาก

ประชาชนในตําบลนาอุดม  ในฐานะท่ีผมไดรับความไววางใจจากประชาชนในตําบลนาอุดม  เลือกใหผมเขามา

ทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ดังนั้น  ในระยะเวลา 4 ป  ตอไปนี้ ขาพเจาจะเปนผูประสาน



เพ่ือขอคําแนะนําและขอความรวมมือจากทุกฝาย ตามท่ีขาพเจาไดกลาวมา เพ่ือพัฒนาตําบลนาอุดม  ใหมี

ความเจริญในทุกดาน  ใหประชาชนอยูดี  กินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแตงตั้ง โอน ยาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงาน ดําเนินการ 3 วิธีคือ รับโอน,บรรจุใหมและ   งานการเจา             
 ผูปฏิบัติ ตามแผนอัตรากาํลังวาง วิธียาย   หนาที(่การ             
 4 ตําแหนง ตามรายละเอียด ดังนี ้ วิธีรับโอน   สรรหาและ             
 - ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับตน 1. ผูขอโอนจัดสงคํารองขอโอนมายังอบต.   บรรจุแตงต้ัง)             
 (นักบริหารงานการศึกษา) (1) (ตามแบบคํารองขอโอนจากตนสังกัด                
 - นิติกร(ปก./ชก.)(1) พรอมมีหนังสือนําสงจากตนสังกัดยินยอม                
 - นวก.การเงินและบัญชี(ปก./ชก.)(1) ใหโอน)                
 - จพง.การเงินและบัญชี(ปง./ชง.)(1) 2. อบต.รับคํารองขอโอน(รวบรวมคํารอง                
  ขอโอนจากทุกหนวยงานที่ขอโอนภายใน                
  วันที่ 15 ของทุกเดือน)                
  3. จนท.ผูรับผิดชอบรวบรวมคํารองขอ                
  โอนเสนอประธานกรรมการฯเพื่อนัดวัน                
  เวลา สัมภาษณ ผูขอโอนเพื่อประกอบการ                
  พิจารณารับโอน                
  4. จนท.ผรับผิดชอบเสนอขอมูลเบื้องตน                
  ของผูขอโอนตอนายกอบต.(ขอมูลสัมภาษณ                
  ของคณะกรรมการพิจารณารับโอน)                
  5. นายก อบต.พิจารณารับโอน                
  6. จนท.บันทึกเสนอเร่ืองรับโอนตอนายก                
  อบต. เพื่อเสนอตอที่ประชุม ก.อบต.มุกฯ                
  ขอมติรับโอนเพื่อแจงไปหนวยงานตน                
  สังกัดดําเนินการตอไป                
  7. หนวยงานตนสังกัดรับมติรับโอนจาก                
  อบต./เห็นชอบใหโอน/ประสานวันที่                
  รับโอนและวันที่พนจากตําแหนงจาก                
  ตนสังกัดเปนวันเดียวกัน                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  8. ขาราชการผูขอโอนมารายงานตัวตาม                
  วันที่ในคําส่ังรับโอนเพื่อดํารงตําแหนง                
  ใน อบต.นาอุดม                
  ขอใชบัญชีเพ่ือบรรจุแตงต้ังใหม                
  1. จังหวัดมุกดาหารจัดสงรายชื่อผูมา                
  รายงานตัวและสําเนาใบสมัครพรอม                
  เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อมาบรรจุและแตง                
  ต้ังในตําแหนงที่สอบแขงขันได                
  2. บันทึกเสนอตอนายก อบต. เพื่อขอ                
  ความเห็นชอบตอ ก.อบต.จ.มุกดาหาร                
  3. ก.อบต.จ.มุกดาหารมีมติเห็นชอบ                
  4. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบต.นาอุดม                
  พรอมเอกสารประกอบดวย                
   - คําส่ังบรรจุแตงต้ัง                
   - หนังสือแจงใหมารายงานตัว                
   - หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด/                
  นายอําเภอนิคมคําสรอย                
  - บันทึกแจงเวียนคําส่ังใหสวนราชการ                
  ใน อบต.นาอุดมทราบ                
  วิธียาย                
  1. การรับคํารองขอยาย                
  2. บันทึกเสนอตําแหนงวางที่จะใหยาย                
  และนัดวัน เวลา สัมภาษณผูขอยาย                
  3. นําขอมูลเบื้องตนของผูขอยายเสนอ                
  ตอนายก อบต.นาอุดม เพื่อประกอบการ                
  พิจารณา(ขอมูลจากการสัมภาษณของ                
  คณะกรรมการ)ใหยาย                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4. เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.อบต.                
  (หลังจากนายกฯเห็นสมควรใหยาย)                
  5. จัดทําคําส่ังใหยาย                
  6. ผูขอยายไปรายงานตัวสวนราชการ                
  ที่สังกัดใหม                

2. งานตอสัญญาจาง 1. รายงานผลการประเมินฯของพนักงาน   งานการเจา             
  จางที่จะส้ินสุดสัญญาจางตอนายกฯเพื่อ   หนาที ่             
  ขอความเห็นชอบตอ ก.อบต.ในการตอ   -การสรรหา             
  สัญญาจาง   และบรรจุ             
  2. เสนอขอความเห็นขอบตอ ก.อบต.เพื่อ   แตงต้ัง             
  ตอสัญญาจาง                
  3. จัดทําสัญญาจางและกําหนดวันประชุม                
  และเตรียมเอกสารเพื่อตอสัญญาจาง                
  4. จัดทําคําส่ังแตงต้ังพนักงานจาง(ตอ                
  สัญญาจาง)                
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนสรางทักษะ และพัฒนาขาราชการทองถ่ินในรูปแบบตางๆ 
กลยุทธท่ี 2.2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น 1. รับหนังสือเชิญรวมฝกอบรมจาก   งานการเจา             
  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/สถาบัน   หนาที ่             
  การศึกษา องคกรตาง ๆ   -การสงเสริม             
  2. จัดทําบันทึกเสนอ(ใหขอมูลผูแจงความ   และพัฒนา             
  ประสงคเขารวม,ขอมูลตามแผนพัฒนา   บุคลากร             
  ขาราชการ ขออนุมัติ/คําส่ังใหเดินทางไป                
  ราชการ)                
  3. ประสานงานกับสวนราชการ/ผูจัด                
  หลักสูตรการฝกอบรม                
  4. ผูเขารวมการฝกอบรมยืมเงินทดรอง                
  รายการเพื่อเขารวมการฝกอบรม                
  5. สงใชเงินยืม/รายงานผลการเขารับการ                
  ฝกอบรมตามระเบียบ                
  6. การติดตามและประเมินผล                

2. โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนะ 1.บันทึกหลักการของดําเนินการ                
 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2. จัดซ้ือ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ                
 ในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน 3. ดําเนินการฝกอบรม                
 ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 4.เบิกจายงบประมาณ                
  5. รายงานผลการดําเนินงาน                
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 



-13- 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนสรางทักษะ และพัฒนาขาราชการทองถ่ินในรูปแบบตางๆ 
กลยุทธท่ี 2.2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1.บันทึกหลักการของดําเนินการ   งานการเจา             
 ความโปรงใส หางไกลคอรับชั่นและ 2. จัดซ้ือ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ   หนาที ่             
 ความซ่ือสัตยสุจริต 3. ดําเนินการฝกอบรม   -การสงเสริม             
  4.เบิกจายงบประมาณ   และพัฒนา             
  5. รายงานผลการดําเนินงาน   บุคลากร             
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 



-14- 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรบัปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี 3.3ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการสวนทองถ่ิน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การประเมินประสิทธิภาพและ 1. การจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติ   งานการเจา             
 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ราชการ   หนาที ่             
 ขาราชการ และพนักงานจาง 2. ผูทําขอตกลงและผูรับขอตกลงรวมกัน   -การสงเสริม             
  ในการใหคะแนนที่ไดตามคาเปาหมาย   และพัฒนา             
  ที่วางไว   บุคลากร             
  3. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา                
  กล่ันกรองผลการประเมินฯ                
  4. คณะกรรมการฯประชุมพิจารณาฯ                
  5. จัดสงรายงานการประชุม                
  6. จัดทําประกาศการประเมินฯ                

2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ/ 1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา   งานการเจา             
 ขาราชการครูและบคุลากรทางการ กล่ันกรองการเล่ือนขั้นเงินเดือน คาจาง   หนาที ่             
 ศึกษาและพนักงานจาง คาตอบแทน   -การสงเสริม             
  2. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ   และพัฒนา             
  ประชุมพิจารณากล่ันกรอง   บุคลากร             
  3. ออกคําส่ังเล่ือนฯ                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 



-15- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น 1. ประชุมพิจารณาโครงการที่จะนํามา  ไมไดดําเนินการ งานการเจา             
 เปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ/ ประเมิน ไดแก  เนื่องจาก ป 59 หนาที ่             
 ขาราชการครู/พนักงานจางตามภารกิจ    1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่จะนําเสนอ  ไมผานมิติที่ 4 -การสงเสริม             
 และพนักงานจางทั่วไป ตอ ก.อบต.มุกดาหาร ไดแก   และพัฒนา             
    - โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับ   บุคลากรและ             
  นโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด   กองคลัง             
  จํานวน 1 โครงการ ตามมิติดานประสิทธิ                
  ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6                
     - โครงการ/กิจกรรมดีเดนหรือมีความ                
  สําคัญ จํานวน 1 โครงการ ตามมิติดาน                
  คุณภาพการใหบริการตัวชี้วัดที่ 4                
  1.2 โครงการที่จะจางสํารวจและประเมิน                
  ความพึงพอใจ อยางนอย 4 งาน ตามมิติ                
  ที่ 2                
  2. เสนอ ก.อบต.มุกดาหาร เพื่อขอรับการ                
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการพรอมเสนอ                
  โครงการ/กิจกรรม/การแตงต้ังคณะ                
  อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ                
  ประสิทธิผลกรปฏิบัติราชการของ อบต./                
  แนบแสดงคาใชจายดานเงินเดือน/คาจาง                
  และประโยชนตอบแทนอื่นในปที่ขอรับ                
  การประเมิน                
  3. จัดจางมหาวิทยาลัยที่สํารวจความพึง                
  พอใจของผูรับบริการ                
  4. รวบรวมเอกสารตามแบบประเมิน                
  5. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจายเงิน                
  ประโยชนตอบแทนอื่นฯ                
  6. คณะกรรมการฯประชุมพิจารณา/                
  จัดทําฎีกาการเบิกจายเงิน                



-16- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร กรอกฐานขอมูลดานบุคลากรของหนวย   งานการเจา             
 (e-lass) งาน ดังนี้   หนาที ่             
  1. คําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบ 6 เดือน   (การสรรหา             
  2. เปดระบบ e-lass /รหัสผาน   และบรรจุ             
  3. กรอกขอมูลพนักงาน/เงินเดือน/   แตงต้ัง)             
  สวัสดิการตางๆ/เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว   -ขอมูลสารสน             
  คราว   เทศบุคลากร             
  4. บันทึก/แกไข                

5 การบันทึกโปรแกรมระบบบําเหน็จ มีการโอน/ยาย/บรรจุ/แตงต้ัง/เสียชีวิต                
 บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ของพนักงานสวนตําบลนาอุดม ดําเนิน                
  การดังนี้                 
  1. เขาสูระบบมี 2 ของทาง คือ                
      - การใชรหัสผาน                
      - การใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน                
  1. บันทึกประวัติขาราชการ/ปรับปรุง                
      - ระบบทะเบียนขอมูลขาราชการ                
  ปรับปรุงขอมูล/ประวัติขาราชการ                
  สวนทองถิ่น/ประวัติราชการฯที่โอน(ยาย)/                
  บันทึกประวัติราชการฯที่รับโอน/บันทึก                
  ประวัติขาราชการที่ถายโอน(ตามมติ ครม.)                
  /บันทึกประวัติขาราชการฯเมื่อเขาราชการ                
  สวนทองถิ่น(ลาออก ใหออก ปลดออก                 
  ไลออก)                
      - ระบบทะเบียนผูรับบําเหน็จบํานาญ/                
  บันทึกการขอรับบําเหน็จปกติ/บันทึกการ                
  ขอรับบํานาญปกติ                
     - รายงานผูขอรับบําเหน็จฯ                
                  
                  



-17- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2. บันทึกการเสียชีวิตของขาราชการ   งานการเจา             
  สวนทองถิ่น   หนาที ่             
  3. บันทึกการขอรับบําเหน็จตกทอด   (การสรรหา             
  4. รายงานการขอรับบําเหน็จบํานาญ   และบรรจุ             
     แตงต้ัง)             
     -ขอมูลสารสน             
     เทศบุคลากร             

6 การเสนอขอเคร่ืองราชยอิสริยาภรณ การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชย   -งานการเจา             
 และเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ อิสริยาภรณ ประจําป 2560 ของ   หนาที่(การ             
  ขาราชการ ผูบริหารและสมาชิก ดังนี ้   สงเสริมและ             
  1. ปฏิบัติตามระเบียบนายกรัฐมนตรี   พัฒนา             
  วาดวยการเสนอขอพระราชทานเคร่ือง   บุคลากร)             
  ราชยอิสริยาภรณฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552                
  2.download เอกสารจากเว็บไซตจาก                
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                
  3.พิมพรายละเอียดของผูขอพระราชทาน                
  เคร่ืองราชยฯในตาราง 24 ชองใหครบ                
  ถวน(บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ)                
  4. พิมพบัญชีสรุปผูเสนอขอเคร่ืองราชยฯ                
  ประจําป 2560                
  5. ทําหนังสือสงเอกสารขอเคร่ืองราชยฯ                
  ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล                
  จังหวัดมุกดาหารผานนายอําเภอ                
  นิคมคําสรอย                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 การเขียนแฟมประวัติพนักงาน/ บัตรทะเบียนปะวัติขาราชการและ   งานการเจา             
 ประวัติพนักงานคอมพิวเตอร พนักงานสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี ้   หนาที ่             
  1.บันทึกขอมูลสวนตัว(ชื่อ-สกุล/ว/ด/ป/   (การสรรหา             
  คูสมรส/บิดามารดา/ประวัติการศึกษา/   และบรรจุ             
  การฝกอบรม/การดูงาน/สถานที่เกิด/   แตงต้ัง)             
  สถานที่อยู/ภาพถาย/ลายมือชื่อใตภาพ                
  ถาย/วันเกษียณอายุ/วันเกษียณราชการ                
  2. บันทึกขอมูลการปฏิบัติราชการ                
  หนวยงานที่สังกัด/ตําแหนง/เลขที่ตําแหนง                
  /บันทึกการเปล่ียนแปลงตางๆ/ความผิด                
  ทางวินัย/อัตราเงินเดือน/บัตรประวัติ                
  (สีเขียว)/                

8 การเบิกจายคารักษาพยาบาลสําหรับ การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของ   งานการเจา             
 ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น/ ขาราชการสวนทองถิ่น กรณีสํารองเงิน   หนาที่(การ             
 (หลักประกันสุขภาพแหงชาติ:สปสช) จาย ดําเนินการดังนี ้   สงเสริมและ             
 เบิกจายตรง 1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินชดเชยผูมีสิทธิ   พัฒนา             
  สํารองจายเงินคารักษาพยาบาล เอกสาร   บุคลากร             
  แนบทายบันทึกประกอบดวย                
     - สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล                
     - สําเนาสูติบัตร                
     - หนังสือรับรองเหตุผลและความจําเปน                
  ในการเลือกใชยานอกบัญช ี                
     - ใบรับรองจากแพทยผูรักษาของ                
  สถานพยาบาลที่ระบุถึงความจําเปนรีบ                
  ดวน(เอกชน)                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - หนังสือรับรองจากแพทยผูตรวจรักษา   งานการเจา             
  /หัวหนาสถานพยาบาลแบที่กระทรวง   หนาที(่การ             
  มหาดไทยกําหนดฯ   สงเสริมและ             
     - ใบคําส่ังการรักษา(ใบส่ังยา)/ใบสง   พัฒนา             
  ตรวจทางหองทดลอง/ใบสงตรวจโดยวิธ ี   บุคลากร             
  การเอกเรยของแพทยผูตรวจรักษาจาก                
  สถานพยาบาลของรัฐ                
     - ใบเสร็จคายา/ใบเสร็จคาสงตรวจทาง                
  หองทดลอง/ใบเสร็จคาเอกซเรย                
  2. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของ                
  ใบเสร็จรับเงิน                
  3. บันทึกขอมูลในโปรแกรมที่สํานักงาน                
  หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)                
  กําหนด พรอมสแกนเอกสารที่เกี่ยวของ                
  สงทาง electronic โดยกรอกดังนี ้                
     - สถานพยาบาลที่รักษา                
     - ชื่อ-สกุลของผูปวย อายุ เพศ                
     - ว/ด/ป ทีเ่ขารับการรักษา                
     - จํานวนเงินคารักษาพยาบาล                
     - ไฟลรูปภาพใบเสร็จรับเงิน                
  3. สปสช.ตัดยอดออก statement เดือน                
  ละ 2 คร้ังทุกกลางเดือนและส้ินเดือน ของ                
  ทุกเดือน                
  4. สปสช.โอนเงินใหตนสังกัดภายใน                
  15-20 วันนับจากวันตัดยอดออก                
  Statement (ตัดขอมูลทุก 15 วัน)                
                  
                  
                  



-20- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  5. รวบรวมหลักฐานสงจนท.จัดทําฎีกา   งานการเจา             
  เบิกจายตามระเบียบฯ   หนาที ่             
  6. การเบิกจายใบเสร็จมีกําหนดระยะเวลา   (การสงเสริม             
  ไมเกิน 1 ปปฏิทิน   และพัฒนา             
    - การตรวจสุขภาพประจําป 1. รับหนังสือการเขารวมโครงการรณรงค  อบต.นาอุดม/ งานการเจา             
  สรางเสริมสุขภาพฯจาก รพ.นิคมคําสรอย  รพ.นิคมคําสรอย หนาที ่             
  2. บันทึกเสนอนายก อบต.นาอุดม เพื่อ   (การสงเสริม             
  ขอเขารวมโครงการฯ   และพัฒนา             
  3. สงหนังสือตอบรับเขารวมโครงการฯ                
  4. ประชาสัมพันธใหนายก อบต.นาอุดม/                
  พนักงานสวนตําบล (ผูใชสิทธิ์หลัก) ทราบ                
  5. นัดวัน เวลา สถานที่ เขาตรวจ                
  6. แจงผลการตรวจสุขภาพประจําปฯ                

9 การจัดทําขอบัญญัติรายจายประจําป 1.บันทึกเสนอตอขอมูลประมาณการภาระ   งานการเจา             
 เกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน ขอมูลประมาณการภาระคาใชจาย   หนาที ่             
 ตอบแทนอื่นประจําป 2561 ประกอบดวย   (การสงเสริม             
     - เงินเดือนฝายการเมือง   และพัฒนา             
     - เงินเดือนฝายขาราชการประจํา   งานการเจา             
  (สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง)   หนาที ่             
     - คาจางพนักงานจาง 

   - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
  (การสงเสริมฯ             

     - เงินประจําตําแหนง                
     - เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการ                
  ประจําและพนักงานจางตามภารกิจ                
     - สวัสดิการและสิทธิประโยชนคาเชา                
  บานของพนักงานสวนตําบล                
     - สวัสดิการและสิทธิประโยชนเงินชวย                
  เหลือการศึกษาบุตร                
     - โครงการตางๆที่เกี่ยวของ                



-21- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

10 การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที ่ 1. กรณีขอมีบัตรคร้ังแรก ตองแนบ   งานการเจา             
 ของรัฐ/คณะผูบริหาร/สมาชิก  เอกสารประกอบเพิ่มดังนี ้   หนาที่             
 อบต.นาอุดม - คําส่ังบรรจุและแตงต้ังคร้ังแรก   (การสงเสริม             
  2. กรณีขอมีบัตรใหมเนื่องจาก บัตรหมด   และพัฒนา             
  อายุ บัตรหายหรือถูกทําลาย เปล่ียน   บุคลากร             
  ตําแหนง เล่ือนระดับ เล่ือนยศ เปล่ียน                
  สังกัด บัตรชํารุด เปล่ียนชื่อตัว-สกุล ตอง                
  แนบเอกสารประกอบ ดังนี้                
  - บัตรเกาตองแนบทุกคร้ังเมื่อยื่นขอมีบัตร                
  ใหม                
  - เอกสารแจงความบัตรหาย                
  - คําส่ังแตงต้ังเปล่ียนตําแหนง คําส่ังเล่ือน                
  ระดับ คําส่ังแตงต้ังเปล่ียนสังกัด                
  - เอกสารสําคัญแสดงการเปล่ียนชื่อตัว-                
  ชื่อสกุล                
  - เอกสารสําคัญการสมรส เอกสารสําคัญ                
  การหยา                
  3. กรอกรายละเอียดในแบบคําขอมีบัตร                
  ประจําตัวหรือมีบัตรประจําตัวใหมตาม                
  พรบ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                
  พ.ศ.2542 ใหครบถวน ถูกตอง                
  4. นําแบบคําขอฯยื่นตอเจาหนาที่ผู                
  รับผิดชอบของหนวยงานเพื่อตรวจสอบ                
  ความถูกตองและเสนอผูบังคับบัญชาตาม                
  ลําดับชั้น                
  5. เสนอผูมีอํานาจลงนามใบบัตร                
  ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                
                  

 



-22- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

  6. เจาหนาที่ออกเลขที่บัตร วันออกบัตร   งานการเจา             
  บัตรหมดอายุ ประทับตราจังหวัด   หนาที่             
  7. สงบัตรประจําตัวฯคืนหนวยงานที่จัด   (การสงเสริม             
  คําขอ   และพัฒนา             
     บุคลากร             
11 การทําขอปฏิบัติราชการของพนักงาน 1. บันทึกประกาศหลักเกณฑและวิธี                

 สวนตําบล/พนักงานครู/พนักงานจาง การปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล                
  พนักงานครู และพนักงานจาง เสนอตอ                
  นายก อบต.นาอุดม                
  2. ประกาศการลงเวลามาปฏิบัติราชการ                
  การกําหนดจํานวนคร้ังของการลาและการ                
  มาทํางานสายของพนักงานสวนตําบล/                
  พนักงานครูและพนักงานจาง                
  3. แจงประชาสัมพันธใหกับสํานักงานปลัด                
  /กองคลัง/กองชาง ทราบและถือปฏิบัติ                
  4. ประกาศหลักเกณฑฯใหทราบโดยทั่ว                
  กัน                
  5.เสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการตอ                
  ผูบังคับบัญชาลงนาม(สุดสัปดาห)                
  5.สรุปการลงเวลาปฏิบติัราชการเสนอตอ                
  นายก อบต.นาอุดม/การลา/มาสาย/                
  ขาดราชการ                
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 



-23- 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

12 การจัดทําคําส่ัง/ประกาศเกี่ยวกับการ 1.ขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติ   งานการเจา             
 บริหารงานและการปฏิบัติงานของ โดยชอบดวยกฎหมาย    หนาที่             
 พนักงานสวนตําบล/พนักงานครู/ -รับหนังสือ/บันทึกขอความ/ตรวจสอบ   (การสงเสริม             
 พนักงานจาง ขององคการบริหาร ความถูกตอง   และพัฒนา             
 สวนตําบลนาอุดม - จัดทําคําส่ัง/ประกาศ ตามแบบที่กําหนด   บุคลากร             
  - ลงสมุดคุมคําส่ัง/ประกาศ                
  - ติดคําส่ัง/ประกาศ                
  - รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของฯ                
  - สรุปคําส่ัง/ประกาศ(ส้ินปปฏิทิน)                
  -รับหนังสือ                
13 โครงการประเมินคุณธรรมและความ 1.รับหนังสือโครงการประเมินฯ                

 โปรงใสในการดําเนินงานขององคกร 2. ประชุมซักซอมการดําเนินงาน                
 ปกครองสวนทองถิ่น(ITA) 3  สํารวจกลุมเปาหมาย ต.นาอุดม                
  4. แจงรายชื่อกลุมเปาหมายใหจังหวัดฯ                
  5.แจงกลุมเปาหมาย/กําหนดการจัดเก็บ                
  ขอมูลภาคสนาม                
  6. กําหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมิน/                
  จัดเก็บขอมูลภาคสนาม                
  7.ประเมินดานเอกสาร(เจาหนาที่)                
  8. เบิกจายคารับรองตามระเบียบพัสดุฯ                
  9. รับเอกสารรายงานผลการประเมินฯ                
14 การจัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 1. ศึกษา วางแผน วิเคราะหงานตาม                

 งบประมาณ 2561 มาตรฐานตําแหนงและตามคําส่ังมอบ                
  หมายงาน/งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย                
  2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป                
  3.บันทึกเสนอการจัดทําแผน                
  4.สรุปผลการปฏิบัติราชการ                
  5.บันทึกเสนอ                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

15 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 1.ประชุมซักซอมการจัดทําแผนอัตรา   งานการเจา             
 (ป 2561-2563) กําลัง 3 ป    หนาที่             
  2. ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง   (การสงเสริม             
     - นายก อบต. เปนประธาน   และพัฒนา             
     - หัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ   บุคลากร             
     - พนักงานสวนตําบล เปนเลขานกุาร                
  3. ประชุมคณะกรรมการ/รายงาน                
  การประชุม                
  4. จัดทําแผนอัตรากําลัง                
  5. เสนอ ก.อบต.เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ                
  6. ประกาศใชแผน                
  7. รายงานจังหวัด/อําเภอ                
16 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1. จัดเตรียมการและการวางแผน                

 (ป 2561-2563)    - แตงต้ังคณะกรรมการ/ประชุม                
     - พิจารณาเหตุผลและความจําเปน                
     - กําหนดประเภทของความจําเปน                
  2. ดําเนินการ/วิธีการ                
     - การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง                
  หรือรวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจาง                
  เอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการ                
  ที่เหมาะสม เชน                
     - การปฐมนิเทศ                
     - การสอนงาน การใหคําปรึกษา                
     - การฝกอบรม                
     - การใหทุนการศึกษา                
     - การดูงาน                
     - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา                
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

  3. การติดตามและประเมินผล   งานการเจา             
     - จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและ   หนาที่             
  ประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ   (การสงเสริม             
  ความรูและความสามารถผลการปฏิบัติ   และพัฒนา             
  งาน   บุคลากร             
     - ปรับปรุง                
17 การรายงานเอกสารตางๆ เชน 1. รับหนังสือ   งานการเจา             

    - รายงานการสํารวจขอมูลผูดํารง 2. จัดทํารายงานเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   หนาที่             
 ตําแหนงผูดูแลเด็ก/ครูผูชวย/ครู 3. เสนอตามสายบังคับบัญชา   (การสงเสริม             
 ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู 4.สงเอกสารหนวยงานที่เกี่ยวของ   และพัฒนา             
    - รายงานขอมูลกําลังคนภาครัฐป    บุคลากร             
    - รายงานขอมูลเงินสวัสดิการ                 
 เกี่ยวกับการศึกษาบุตร                 
    - การสํารวจขอมูลจํานวนบุคลากร                 
 ของ อปท.                 
                  
18 ดําเนินการรายงาน/ติดตาม/ประสาน/ 1. รายงาน/ประสานงาน/ติดตาม งานคาง   งานการเจา             

 การสอบขอเท็จจริง/การสอบวินัย/ เกาตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจ   หนาที่             
 ละเมืด/อาญา เงินแผนดิน   (การสงเสริม             
     - ติดตาม/ประสาน การออกคําส่ัง   และพัฒนา             
  ที่เกี่ยวของกับเร่ืองวินัย   บุคลากร             
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 
บัญชีรายละเอียดการแบงงานในหนาท่ีความรับผิดชอบขาราชการและพนักงานจาง งานบริหารงานบุคคล 

แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมท่ี         /2562  ลงวันท่ี    
ชื่อ-สกุล หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีหนาท่ีรับผิดชอบของการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดงันี้ 
นางกัญญาวีร  สีวะกุล - การสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย การโอน  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ การรับราชการ อบต./ขาราชการคร ู
เลขท่ีตําแหนง43-3-01-3102-001 - งานจัดทําแฟมประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานสวนตําบล 
 และพนักงานจาง 
 -การคัดเลือกขาราชการ อบต.เพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสาย 
 งานผูบริหาร 
 -งานคัดเลือกขาราชการ อบต.เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 
 ท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงบริหาร 
 -งานสรรหา และคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจาง 
 -งานแผนอัตรากําลัง การจัดตั้งสวนราชการ การปรับปรุงสวน 
 ราชการ 
 -งานการกําหนดตําแหนงและปรับปรุงตําแหนงขาราชการ อบต. 
 ขาราชการครูและพนักงานจาง 
 -งานบันทึก แกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลสารสนเทศบุคลากร 
 -งานใหบริการขอมูลสารสนเทศบุคลากร 
 -งานจัดทําทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร 
 -งานจัดทําขอมูล บันทึก แกไข เปลี่ยนแปลง ทะเบียนประวัติ 
 ของขาราชการ อบต./ขาราชการครู/พนักงานจาง 
 -งานบรรจุและแตงตั้งขาราชการ อบต./ขาราชการครู/พนักงานจาง 
 -งานการตอสัญญาจางของพนักงานจาง 
 -งานการขอลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ 
 -งานการหารือ/ตอบขอหารือและใหคําปรึกษาแนะนําดาน 
 การบริหารงานบคุคล 
 -งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบและหนังสือสั่งการตาง ๆ 
 -งานระบบฐานขอมูลอัตรากําลังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (cmss) 
 ปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมขอมูล 
 -งานลงโปรแกรมระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 -งานขอรับบําเหน็จ บํานาญ ของขาราชการ/ขาราชการคร ู
 -งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
  
  

 



 
 

ช่ือ-สกุล หนาท่ีความรับผิดชอบ 
2. การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ีรับผิดชอบของงานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
นางกัญญาวีร  สีวะกุล -งานแผนพัฒนาบุคลากร 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ -งานการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เลขท่ีตําแหนง43-3-01-3102-001 -งานสงเสริมการศึกษาตอและการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม 
 -งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 -งานเลื่อนระดับขาราชการ/ขาราชการคร ู
 -งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน ขาราชการ อบต./ 
 ขาราชการครู/พนักงานจาง 
 -งานการปรับอัตราเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง 

 และเงินเพ่ิมอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 -งานประโยชนตอบแทนอ่ืน 
 -งานสวัสดิการขาราชการ/ขาราชการครู ที่ไดรับอุบัติเหตุและเสียชีวิต 

 -งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
 ขาราชการ/ขาราชการครู/พนักงานจาง 
 -งานจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
 -งานการออกหนังสือรับรองบุคคล 
 -งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
 -งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบต.นาอุดม เดินทางออกจาก 
 ราชอาณาจักรไทย ตามระเบียบ ประกาศกําหนด 
 -งานการออกคําสั่ง ประกาศ เก่ียวกับการบริหารงานและการ 
 ปฏิบัติงาน 
 -งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณ และยกยอง 
 เชิดชูเกียรต ิ
 -งานเก่ียวกับการประมาณภาระคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงาน 
 บุคคลเพ่ือจัดทําขอบัญญัติประจําป 
 -งานจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 -งานเพ่ิมเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและพนักงานจาง 
 -งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท.ในการใชสิทธิรักษาพยาบาล 
 -งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
  
  

 

 



 

ชือ่-สกุล หนาท่ีความรับผิดชอบ 
3. งานวินัยและสงเสริมคุณธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบของงานวินัยและสงเสริมคุณธรรม ดังนี ้
นางกัญญาวีร  สีวะกุล -งานดําเนินการทางวินัย 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ -งานประมวลจริยธรรม 
เลขท่ีตําแหนง43-3-01-3102-001 -งานเสริมสรางวินยัคุณธรรม และจริยธรรม 

 -งานคณะกรรมการประมวลจรยิธรรม 
 -งานทะเบียนประวัติของผูถูกดําเนินการทางวินัย 
 -งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบและหนังสือสั่งการในงานวัย 

 และเสริมสรางคุณธรรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

งานสรรหาและบรรจแุตงตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

งานวินยัและสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
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