
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ 
กรอบอัตราก าลังที่รองรบัภารกจิขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลงัสามป ี
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงาน 
จ้างใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลงัทีล่าออกหรือ 
โอนย้าย 

- ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทนในต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัด ต าแหน่งนายช่างโยธา  ต าแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเกบ็รายได ้

๑.๓ การรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
หรือประกาศรบัโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาด ารงต าแหน่งที ่
ว่าง 

- ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ไม่มีการด าเนินการ 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพือ่เลื่อนระดับต าแหนง่ทีสู่งข้ึน - ไม่มีการด าเนินการ 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดท าแผนพฒันาบุคากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ 
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารบัการ 
อบรม เพื่อพฒันาความรู้ตามสายงานต าแหนง่ใหเ้ป็นไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคล ากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

 ๒.๓. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน 
ระบบงาน  E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไป 
และเฉพาะต าแหน่ง 

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนทอ้งถ่ินตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพจิารณาจัดล่งบุคลากร เข้ารบัการ 
อบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม 
สายงาน 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -ไม่ได้ด าเนินการ 

๓. ดา้นการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหนง่ ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
ดังกล่าว 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรบัปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ศูนย์ข้อมูลบุคล ากรท้องถ่ินแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น 
ปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรบัปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก าหนดทกุระยะ แล้ว 
เสร็จทีก่ าหนดไว้ 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น 
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ ดูแล ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.๔ จัดให้มีการพจิารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบตัิหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง 
ที่ ๑/๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พจิารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามค าสัง่ 
เลื่อนข้ันเงินเดอืน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

๓.๕ ด าเนินการก ารพจิารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการประจ าปี เพือ่ยกย่องชมเชย แก่บุคล ากรดีเด่น ด้านการ 
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ปีละ ๑ ครั้ง 

๓ .๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการ 
มีส่วนรวมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัตงิานอย่าง 
ครบล้วน 
- จัดให้มเีครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งใหบุ้คลากรในสงักัด รบัทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบางรปู ว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางรูป ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

๔.๒ ให้ผู้บงัคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชา อย่างเป็น 
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากบั ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ใหป้ฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง ครบทุกต าแหนง่ 

๔.๓ ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุริตประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖ 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 
ด าเนินการแผนการสง่เสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทจุริต คอรร์ัปช่ัน 


