
รายงานผลการด าเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นนโยบาย หัวข้อ ผลการด าเนินงาน  
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ี
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561 – 2563) ปรับปรุงแผนอัตราก าลังครั้ง 
ท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรร
หาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก 
หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่
เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลังท้ังหมด 

- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 
- รับโอนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นักจัดการ
งานท่ัวไปช านาญการ 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารง
ต าแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น โดยการเผยแพร่
โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
และเว็ปไซต์ของหน่วยงานพร้อมท้ัง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อ
การรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครสรร
หาและเลือกสรร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สัตวบาล ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็ปไซต์
ของ อบต.โคกสะอาด และส่งหนังสือให้อ าเภอ 
หน่วยงานอื่น และผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์  
 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร เพื่อให้การด าเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็น
คนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล   
ท่ี 354/2562 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน     สัตว
บาล ท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 
 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็น
ธรรม เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ไม่มี 
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ประเด็นนโยบาย หัวข้อ ผลการด าเนินงาน  
2. ด้านการพัฒนา      จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ

ด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2563 โดยพิจารณา
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตาม
สายงานต าแหน่ง 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
- ด าเนินการบันทึกข้อมูลในการเล่ือนขั้น
เงินเดือนถูกต้องครบถ้วน 

3.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบ
การประเมิน 
- ประกาศคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามรอบการประเมิน 
- แจ้งผลคะแนนให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทราบ 

3.3 มีการพิจารณาความดีความชอบตามผล
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรมเสมอ
ภาคและตรวจสอบได้ 

- ด าเนินการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แจ้งผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานทราบ 

3.4 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความ
ปลอดภัย  

- ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- ด าเนินจัดกิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน 
- มีเครื่องปฐมพยาบาลประจ าส านักงาน มีถัง
ดับเพลิงตามจุดท่ีก าหนด 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยท่ัวกัน 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

4.2 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

- จัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกสะอาด ท่ี 433/2562 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 
2562 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

 


