
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 

 
1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนด 
โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
 
 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังเพ่ือรองรับภำรกิจ
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน
(กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล และกำร
ระดมควำมคิดของคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนว 
ทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้ 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้พัฒนำ
พนักงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนา 

 
2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรอบระยะเวลำ 3 ปี และ
ด ำเนินกำรตำมแผนฯให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

มีกำรด ำเนินกำรพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม 
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสำยงำนต ำแหน่ง 
ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำร
พัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรมตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ซึ่ งเป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 

2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะต ำแหน่งตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบงำน E-learning 

ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล ำก ร ใน สั งกั ดทุ ก ส่ วน รำชกำร 
ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนำศักยภำพใน
ระบบ E-learning ตำมควำมรู้เฉพำะต ำแหน่งของ
ตนเอง 

2.4 ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถใน
ต ำแหน่งตำมสำยงำน 

2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำน 

หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
บ ำเหน็จ ควำมชอบพร้อมทั้งติดตำม และน ำผลควำม
พึงพอใจของพนักงำนมำพัฒนำและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐำน
ขอพนักงำนที่ส ำคัญ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ (อบต.โคกแย้) www.kokyae.go.th



-3- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

 
3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

หน่วยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
งำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้ งให้ค ำปรึกษำ
ดังกล่ำว ในกำรประชุมพนักงำนประจ ำเดือน 

3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่ำวตำม
รอบระยะเวลำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดทุก
ระยะเวลำ โดยแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็น
ธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 

หน่ วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้ วัด  โดยผู้บั งคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คน อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 
1/2563 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 1/2563 ตำมค ำสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

3.5 ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

มีกำรประกำศผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ที่
ได้รับพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในระดับ 
ดีมำก – ดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ 

3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี  แก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำน
กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

มีกำรรับบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
มีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน หมู่บ้ำน 
มีกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคคลในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกแย้ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกแย้ ว่ำด้วย จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิน่ 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำง
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
และดูแล ผู้ ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

ด ำเนินกำรแบ่ งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้ แต่ละ
ส ำนัก/กอง ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแย้ 
เป็นปัจจุบัน 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 

มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และกำรป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น 
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