
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกจิ
ของ หน่วยงาน  

2. จัดท าและด าเนินการสรร
หาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 

3. รับสมัครคดัเลือก สรรหาคนดคีน
เก่งเพื่อปฏิบตัิงานตามภารกจิของ
หน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนยา้ย 
พนักงานส่วนท้องถิน่ มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับ
สมคัรบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผน
อัตราก าลังให้มคีวามครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 

- ด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหมเ่พิ่ม รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหส้อดคลอ้งกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะหภ์าระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคดิของ คณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เมื่อวันท่ี 14  กุมภาพันธ ์ 2564. 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกสง่า เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบรูณ์และเปน็ปัจจุบัน  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป/ีนโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯใหส้อดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มสี่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลเุป้าประสงคต์่อไป 

 

ตัวอย่าง O26 



 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้   

 

- ด าเนินการจดักิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคณุธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ด าเนินการส่งเสรมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโคกสง่า  เรยีนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชนส์่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
แลสามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรกัษา
วินัยของบุคลากรใน

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหาร

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจรยิธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 



หน่วยงาน  ส่วนต าบลโคกสง่าว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ตดิตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

3. ส่งเสริมให้บคุลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า ปี 
2561  - 2565 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง  

ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงปี 2561  - 2565 

– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ปี 2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม และตรง
กับความต้องการของ
บุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภยัในการ
ท างาน ด้านการมสี่วนร่วมใน
การท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่งครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 

 


