ประเด็นนโยบาย
ด้านการวางแผน
กาลังคน

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทำแผนอัตรำกำลัง
3 ปี เพื่อใช้ในกำรกำหนด
โครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำกำลังที่รองรับภำรกิจ
ของ หน่วยงำน

- ดำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม
รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรระดมควำมคิดของ
คณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง )

2. จัดทำและดำเนินกำร
สรรหำข้ำรำชกำร และ
พนักงำนจ้ำง ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำกำลังที่ลำออก หรือ
โอนย้ำย

- ดำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง ประเภท……..
ตำแหน่ง………. สังกัด………. เมื่อวันที่
………………………………………………………………..

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหำคน
ดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือ
ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น มำดำรงตำแหน่ง
ที่ว่ำงหรือประกำศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ในกำรสรรหำและ
เลือกสรร
5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรเพื่อวำงแผน
อัตรำกำลังให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน

- ประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง ประเภท…….. ตำแหน่ง……….
สังกัด………. เมื่อวันที่ ………………………………………………………………..
- ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลำกรครู ประจำปี พ.ศ. 2564 ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแก่งศรีภูมิ ที่ 279/2564 ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2564 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและด้ำนผลงำนที่
เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
- ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแก่งศรีภูมิ เพื่อวำงแผนอัตรำกำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นนโยบาย
ด้านการพัฒนา
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. จัดทำแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี/
นโยบำยพัฒนำบุคลำกร
ประจำปี และดำเนินกำร
ตำมแผนฯ/นโยบำยฯให้
สอดคล้องตำมควำม
จำเป็น

- มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี/นโยบำยพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของหน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคคลำกรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุเป้ำประสงค์ต่อไป

2. กิจกรรมกำรประชุม
เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และควำม
โปร่งใส ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแก่งศรี
ภูมิ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
3. ส่งเสริมและพัฒนำ
องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้

ด้านการประเมินผล 1. ดำเนินกำรประเมิน
การปฏิบัติงาน
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และ
ลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง ในควำมรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
2. จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรมเสมอ
ภำค แลสำมำรถตรวจสอบ
ได้

- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก
รู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ดำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรจัดมุมเอกสำร
เพื่อกำรเรียนรู้

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในตำแหน่งตำมสำยงำน
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ดูแล
กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ด้านการประเมินผล 1. ดำเนินกำรประเมิน
การปฏิบัติงาน
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และ
ลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง ในควำมรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
2. จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร
ที่เป็นธรรมเสมอภำค แล
สำมำรถตรวจสอบได้
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน

1. แจ้งให้บุคลำกรใน
สังกัด รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
แก่งศรีภูมิ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในตำแหน่งตำมสำยงำน
- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ดูแล
กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ว่ำ
ด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
- ดำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง
ตำมคำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

- มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
2. ให้ผู้บังคับบัญชำ
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ปี 2561 - 2565
มอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น – มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ปี 2565
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงกำรควบคุม กำกับ
ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์
แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตของ
อบต.แก่งศรีภูมิ ปี 2561
- 2565

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ด้ำนกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ให้มีควำมเหมำะสม
และตรงกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกร

1. จัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำน ด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำน

ผลการดาเนินงาน
- มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำนธำรณะหรือ จิตอำสำขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2565 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรชี้แจงแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำรงตนตำมมำตรฐำนจริยธรรม ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนและดำเนินกำร
ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ หลังจำกประกำศไว้ เมื่อครั้ง
แถลง นโยบำยต่อสภำ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประมวล
จริยธรรม

