
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านการสรรหา 
 

๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ 
กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกันส่วนราชการในปัจจุบัน  (การ
วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล  และการระดม
ความคิดของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง) 
 
 
 

๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พัฒนา 
พนักงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๒. ด้านการพัฒนา 2.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรอบระยะเวลา ๓ ปี และด าเนินการ

ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
มีการด าเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามสายงานต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๒ ๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะต าแหน่งตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพในระบบ  E-learning 
ตามความรู้เฉพาะต าแหน่งของตนเอง 

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถใ นต าแหน่งตาม
สายงาน 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้ อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนาและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 



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

๓.1 ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่แนวทางเส้ นหางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 

หน่วยงานมีการประชาสัม พันธ์เส้นทางความก้ าวหน้าใน สาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ดังกล่าว 
ในการประชุมพนักงานประจ าเดือน 

 ๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกล้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบตังกล่าวตามรอบ
ระยะเวลาที่กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดทุ ก
ระยะเวลา โดยแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

 3.3 จัดให้มีกร ะบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานรา ชการ ที่เป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถรวงสอบได ้
 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวขี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดหาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบั ติราชการ 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถ นะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 3.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความขอบ ดามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสบอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

มีการพิจารณาเถ่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที 
1/2564 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามผลการ ประเมินผล
การปฏิ บัติหน้าที่รา ชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ว นต าบล ตามค าสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

 ๓.๕ ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเขย แก่บุคลากร ดีเด่น ต้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาชารณชน 

มีก ารประกาศผลการพิจารณาการประเมินผ ลการปฏิบั ติ
ราชการของพนักงาบส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ ได้รับ
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการใน ระดับ ดี
มาก – ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 

 ๓ .๖ จัดให้มีการพั ฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ยุคลากรในด้า น
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้นการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 

มีการรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีมีกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกับชุมขน หมู่บ้าน มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 
 

๔.๑ แจ้งให้บุคคลในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัม พันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมว ลจริยธรร ม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบ ล
บ้านคู ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รว มถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินการแ บ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิ ดชอบของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา แต่ละส านัก /กอง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา เป็นปัจจุบัน 

 4.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕6๖ 

มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ ด าเนินการ
แผนการส่งเสรีมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการ
ทุจริต คอรัปชั่น 

 


