
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน ครั้งท่ี 1/2562 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และการิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล และการระดมความคิดของ 
คกก.และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.1 จัดท าและด านเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1. ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไปที่ว่าง ในต าแหน่งคนงาน
ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่  
2. ด าเนินก ารขอให้ กสถ.ด าเนินก ารสอบแทน ในต าแหน่งจพง.พัสดุ ,นายช่างโยธา 
3. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเมื่อวันที่ 1พ.ค.2562 

1.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มา
ด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครเพื่อเปลี่ยนสาย
งานที่สูงขึ้น 

- ประก าศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักง านจ้ าง ใน ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2561 และ         
- ประก าศรับโอนย้ าย พนักง านส่วนท้องถิ่น ที่ว่าง เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2561 

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ที่ 061/2562  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสราพนักงานจ้างทั่วไป 

1.4 การคัดสรรเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 018/2562  ลงวันที่ 24  มกราคม  2562  เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

องคารบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนิน ครั้งท่ี 1/2562 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตาม

แผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2561-2563 โดย
พิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

25 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรนารบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งด้านกรพัฒนาบุคลาร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างา บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้น
พ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการด ารง รักษา
ไว้ และแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาบตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฎิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ 
 



 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มารฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 /2562 ให้เป็นไปตามผล
การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1/2562 ตามค าสั่งเลื่อนขันเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้วนความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลนิคมค าสร้อย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวนสุภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฎิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จจัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาออ
ย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่คยวามรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฎิบัตงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


