
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง1. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดปรับปรุง
และกรอบอัตราก าลังรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2
พ.ศ.2562 เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานและพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน

1.2 จัดท าและด าเนินการแผนสรรหาพนักงานส่วนต าบล และ 1. ด าเนินร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนต าแหน่ง
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ี ท่ีว่าง
ลาออกหรือโอนย้าย

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ1. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลท่ีว่าง ตามแผนอัตรา
หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาด ารงต าแหน่งท่ี ก าลัง 3 ปี แต่ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย
ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปล่ียนสายงานท่ีสูงข้ึน

1.4 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 1. ไม่มีการด าเนินการ

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังในระดัดบท่ีสูงข้ึนง 1. ไม่มีการด าเนินการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ1. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น (พ.ศ.2561-2563) โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม

เพ่ือพัฒนามความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผน
พัฒนาบุคลากรฯ

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา1. มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง สายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ
E-learning E-learning ในวิชาความรู้ท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่ง

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามเกณฑ์มาตรฐาน1. มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 1. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพ
แวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบพร้อมท้ัง ติดตาม และ
น าผลความพึงพอใจมาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า 1. มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ในสายงานแต่ละต าแหน่งให้ทราบ แต่ละต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ 1. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ิน
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ แห่งชาติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค 1. ผู้บังคับบัญชามีการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
และโปร่งใส ปฏิบัติงานตามความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ อย่างเป็นธรรม

เสมอภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

3.4 การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ1. พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล คร้ังท่ี 1-2/
2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ผ่านกระบวนการ คกก.กล่ันกรองฯ คกก.พิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล คร้ังท่ี 1-2/2562 ตามค าส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในด้านสภาพ 1. มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
แวดล้อมการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ 2. จัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าส านักงาน
ปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน 3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ และจรรยาบรรณข้าราชการ1. เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ และจรรยา
ข้าราชการ บรรณข้าราชการ

4.2 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ 1. จัดท าค าส่ังแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฏหมายพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง 2. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

3. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน1. ด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต
พ.ศ. 2561-2563 คอร์รัปช่ัน


