
 

 

   

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕65 
๑.ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนด

โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-ด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี  
(พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) 

 ๑.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอนย้ำย 

-รับโอนพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 
 

 ๑.๓ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรหรือประกำศรับสมัครบุคคลเปลี่ยนสำยงำน
ที่สูงขึ้น 

-ด ำเนินกำรขอใช้บัญชี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
บัญชี 
- ด ำเนินกำรขอใช้บัญชี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได ้

 ๑.๕ กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

-มีกำรเลื่อนระดับพนักงงำนส่วนต ำบล 2 ต ำแหน่ง 
 1. นักทรัพยำกรบุคคล 
 2. เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

๒.ด้านการพัฒนา ๒.๑  จั ดท ำแผนพัฒนำบุ คลำกรประจ ำปี และ
ด ำเนินกำรตำมแผนฯให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

-มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 โดยพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่งให้
เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

 ๒.๒ ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็น
กรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรมตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำในแผนพัฒนำ
บุคลำกรฯ 

 

 



 

 

 

 

-๒- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖5 
 ๒.๓ สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้

อยู่ในระบบงำน E-learning 
-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและ
เฉพำะต ำแหน่ง 

 ๒.๔ ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม
เกณฑ์มำตรฐำน ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับ
กำรอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่ง
ตำมสำยงำน 

 ๒.๕ ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร -หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรสวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
บ ำเหน็จควำมชอบพร้อมทั้ง ติดตำม และน ำผลควำม
พึงพอใจของพนักงำนมำพัฒนำ และจัดให้มีข้ันพื้นฐำน
ของพนักงำน 

๓.ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ ๓.๑ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

- ห น่ ว ย ง ำ น  มี ก ำ ร ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ เ ส้ น ท ำ ง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

 ๓.๒ ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำม
ระยะที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุก
ระยะ แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ 

 ๒.๓ สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้
อยู่ในระบบงำน E-learning 

-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและ
เฉพำะต ำแหน่ง 



 

 

 

 

-๓- 

 
ประเด็นนโยบาย 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖5 

 ๓.๓ จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรมเสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบ
ได ้

-หน่วยงำนมีกำรถ่ำยถอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทุกคน อย่ำงเป็น 

 ๓.4 ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรประจ ำปี  เ พ่ือยกย่องชมเชย  แก่
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์
ต่อสำธำรณชน 

- ปีละ ๑ ครั้ง 

 ๓.5 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร 
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนรวมในกำรท ำงำน 

-มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน 
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-๔- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖5 
๔.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ๔.๑ แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวล

จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้วรำย ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-ประชำสัมพันธ์ ให้ เจ้ ำหน้ำที่ รับทรำบประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้วรำย ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 ๔ . ๒  ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ  ม อ บ ห ม ำ ย ง ำ น แ ก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ร วมถึ ง กำ รควบคุ ม  ก ำ กั บ  ติ ดตำม  และดู แล
ผู้ ใต้บั งคับบัญชำ ให้ปฏิบัติ งำนตำมหลัก เกณฑ์  
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ตำมค ำสั่ง อบต.โพธิ์ตรุ ที่ ๑16/๒๕๖4 ลงวันที่ ๒7 
ธันวำคม ๒๕๖4 

 ๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


