การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.
1. นโยบายด้านการวิ เคราะห์อตั รากําลัง
รายการ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

ตัวชีวัด

1. ใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย ในการ
วิเคราะห์อตั รากําลัง เพือ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลในแต่
ละ ส่ ว นราชการ และนํ า ไปสู่ ก ารกํ า หนดจํ า นวน ประเภท และระดับ
ตําแหน่ ง เสนอ คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากํ าลัง 3 ปี ของ องค์ก าร
บริหารส่วนตําบลโคกทรายพิจารณา
2. มีก ารติด ตาม ประเมิน ผล และปรับ ปรุ ง แผน อัต รากํา ลัง 3 ปี อย่ า ง
ต่อเนือง และนําไปสู่การ กําหนดจํานวน / ตําแหน่ง เพิม หรือ ลด จํานวน
ตํ า แหน่ ง เสนอคณะกรรมการพนัก งานตํ า บลจัง หวัด พัท ลุ ง เช่ น การ
ปรับปรุงตําแหน่ง สําหรับพนักงาน อบต. ให้ดาํ รงตําแหน่ งทีสูงขึน, การขอ
เพิมอัตรากําลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลียนตําแหน่ งพนักงาน
จ้างทัวไปเป็ น พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
ตัวชีวัด
การสรรหาและคัดเลือก
1. มี แ นวทางก ารปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละ หลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดกําหนด
2. สรรหาพนักงานส่ว นตํ าบลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ
และแต่งตัง ตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.อบต. อย่างชัดเจน
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง ได้ตามกรอบอัตรากําลัง
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรากําลัง
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิ บตั ิ งาน
รายการ
ตัวชีวัด
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
1. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล การปฏิบตั ิราชการ เพือ
ประเมินผลการ ปฏิบตั งิ านสําหรับเลือนขันเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลือน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2. KPI ระดับบุค คลสอดคล้อ งกับมาตรฐานกํา หนด ตําแหน่ ง ของแต่ ล ะ
ตําแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพือกําหนดเป็ นเงือนไขในการคัดเลือกบุคคลที
มี ทัก ษะ หรือ สมรรถนะสูง เพือพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็ น
เงือนไขในการ กําหนดระดับตําแหน่งให้สงู ขึน
3. ผลการประเมินทีได้สามารถจําแนกความแตกต่าง และจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่ างชัดเจนและและมีประสิท ธิภาพ เพือใช้
ประกอบการปรับ ปรุง และพัฒ นาคุณ ภาพงานของ ข้าราชการในแต่ ล ะ
ตําแหน่ ง และเป็ นการ ส่งเสริมหรือเป็ น แรงจูงใจพนัก งานส่ว นตํ าบลให้
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน

4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชีวัด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการด้าน
บุคคลด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากร บุคคล
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกียวกับบุคคลของ
องค์ก ร 3. มีก ารปรับปรุ ง ฐานข้อ มูล เกียวกับบุ ค คลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมําเสมอ
4. มีก ารพัฒ นาระบบงานหรือ ระบบการให้ บ ริ ก าร ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คลทีสามารถเชือม โยงกับ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ฐานข้อมูล เกียวกับบุคคลได้เช่น - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุค คล ของข้าราการ พนัก งานจ้าง พนัก งานครู ระบบ HR - โปรแกรม
ระบบ E-laas, E-office, E-plan E-gp, ccis
5. นโยบายด้านสวัสดิ การและผลตอบแทน
รายการ
ตัวชีวัด
สวัสดิการและผลตอบแทน
1. พระราชบัญ ญัติ บํ าเหน็ จบํ านาญข้าราชการ ส่ว นท้อ งถิน(ฉบับ ที 7)
พ.ศ. 2548
2. ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกียวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงาน ส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
3. ปฏิบ ัติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ย สวัส ดิก ารเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
4. ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย ค่ า เช่ า บ้ า นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559
5. ปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ขอรับ เงิน ค่ า ทํา ขวัญ ของพนัก งานส่ว นท้อ งถินและลู ก จ้า งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
6. ปฏิบตั ติ ามประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดเงือนไข และวิธกี ารกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ น กรณีพเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของ อบต. พ.ศ.2558
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดพัทลุง เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการ ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อบต. ได้รบั เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชีวัด
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ เจ้าหน้าทีสัมพันธ์ขนั
ภายใน องค์กร
พืนฐานเพืออํานวยความ สะดวกในการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากร
2. จัดให้มกี จิ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ พนักงาน อบต. ทีสะท้อน
ภาพการทํา งานของ องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning
Day, Sport Day, จิ ต อาสา เพื อให้ พนั ก งานทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น จั ด ทํ า
กิจกรรม, และ เพือสร้างบรรยากาศในการทํางาน บทบาทภาร หน้ า ที,
สร้างภาพลักษณ์ทดีี ของสํานักงานให้ บุคคลทัวไปได้ทราบและเข้าใจ
3. ผูบ้ ริหารได้จดั ประชุมพนักงานส่วนตําบลเป็ นประจําทุกอาทิตย์ เพือให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปั ญหา อุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ านเพือสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็ นการ
สร้างความ ผูกพันทีดีในองค์กร
4. พนักงานส่วนตําบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ ส่งเสริมจริยธรรมและ
การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบตั ิราชการทีองค์การบริหารส่วนตํ าบล
โคกทรายจัด ขึน และทีจัดร่ว มกับหน่ ว ยงานอืน และ สามารถประยุ ก ต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการ ปฏิบตั ริ าชการ
5. ผูบ้ ริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ พัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
ผูกพันและอยู่กบั องค์กร ตลอดจนผูบ้ ริหารทุกระดับเป็ นต้นแบบและแสดง
แบบอย่ า งที ดี ใ นด้ า นจริย ธรรม คุ ณ ธรรมและ ความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานขององค์กร
ขันตอนการติ ดตามผลให้กระทําดังนี
1. มอบหมายงานให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยได้ ในกรณีทมีี ปัญหา
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติง านในระยะเริมแรก และค่ อ ยๆ ลดการตรวจสอบลงเมือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแน่ใจว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านตามทีได้รบั การสอนได้ถูกต้อง
4. แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบตั งิ าน ทังในส่วนทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ไิ ด้ดี
และ ส่วนทียังต้องปรับ ปรุงแก้ไขเพิมเติม เพือเสริมสร้างความเชือมันในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพือ
การ ปฏิบัต ิงานสมบูร ณ์ยงขึ
ิ น เพือให้ก ารดําเนินงานเป็ น ไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดทํา
แผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล
เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทดีี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบตั หิ น้าทีราชการใน
ตําแหน่ งนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตาม
กรอบ ของแผนพัฒนาบุคลากร ของ อบต. ที อบต. ได้จดั ทําขึน โดยให้กําหนดเป็ นแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลมี ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลนัน
**********************************

