
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลฯ 

     
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตันทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองแดกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคลๆ เทศบาลตำบลหนองแคได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประขาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลๆ ดังนี้ 
  ๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้สามารถติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภายในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทของแต่ละกอง/ฝ่าย ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
    ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
   (นายสมเดช   ธรรมมา) 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สำนักปลดั อบต. 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
โทร.๐-๕๖๗๖-๑๕๕๙  ต่อ ๑๒ 
โทรสาร ๐-๕๖๗๖-๑๖๙๖ 



มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

       
 

๑. หลักการและเหลุผลที่มาของโครงการ 
 การบริหรงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร    
จึงมักจะกำหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องวๆ การวางนโยบาย กวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ         
ทีป่ฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
กำกับดูแล การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล ยึดมั่นในหลักคุณธรรม      
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เป็นไปอย่างโปร่งใสและลามารถตรวจสอบได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
๒. เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล หนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุทธบาท 
๕. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 ๑. แต่งตั้งกรรมการากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
 บรรจุแต่งตั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒. การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์โปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน 
 รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเลียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 ๓. มีประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 ๔. มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 ๕. การบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมกร รวมถึงมีการแต่งตั้ง 
 ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 ๖. การบรรจุแต่งตั้งได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน 
 ตำบล (ก.อบต. จังหวัด) 
 ๗. การออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งได้ออกคำสั่งแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ได้รับมติคณะกรรมการพนักงาน
 ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ในการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนงัลือสั่งการ ข้อยังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

๒. มีการ/...... 



- ๒ - 
  
 ๒. มีการแจ้ผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบังทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 
 ๓. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนพุทธบาท 
 ๔. มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 ๕. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหนว่ยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
เลื่อนตำแหน่ง 
 ๖. มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการในการดำเนินการอย่างชัดเชน 
 ๗. ผู้ขอรับการประเมินสามารถชักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการทีต่นเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 ๘. การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 ๙. ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับการเลื่อนตำแหน่ง คำสั่งแต่งตั้งไมเ่กินวันที่รับนมติคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต. จงัหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๑. แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหางานบุคคล ในการที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเตือนตมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 ๒. มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทาการปฏิบัติงาน และการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 
 ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนชั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 ๔. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่นข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 
 ๕. มีการแจ้งผลประเนินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล 
การประเมนิที่ไม่เป็นธรรม 
 ๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

   ๙.ตัวชี้วัด/....... 



- ๓ - 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชีวั้ด 
 กำหนดเป็นระดับชั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก 
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน                
 ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 ๑๐. ผู้เสนอกิจกรรม 
 
    (ลงชื่อ) .................................................................... 

             (นางสิริธัญ  กองแก้ว) 
              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 ๑๑. ผู้เห็นชอบกิจกรรม............................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
       (ลงชื่อ) .............................................................. 
           (นายเจษฎาภรณ์  มากแก่น) 
                        หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

 ๑๒. ผู้เห็นชอบกิจกรรม................................................................................................................. 
 ....................................................................................................................................................... 
 
                     (ลงซื่อ) ............................................... ................  
                              (นายมานัส เสนานุช)                     
                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท       

 ๑๓. ผู้อนุมัติกิจกรรม .................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
           (ลงชื่อ) .................................................................  
                             (นายสมเดช  ธรรมมา) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 


