
ประเด็นนโยบาย โครงการ/
ก  ิจกรรม 

ผลการ
ด  ิ าเน  ินงาน 1. ด้ านการสรรหา 1.1 จ  ดทำแผนอ ตรากำล  ง 3 ปี เพ่ือใช  ในการก าหนดโครงสร  างและ 

กรอบอ ตราก าล งท  ่รองร  บภารกิจขององค  การบริหารส  วนต าบล 

- ด าเนินการจ  ดทำแผนอ ตรากำล  งเพ่ือรองร  บภารกิจของ 
หน  วยงาน ให สอดคล  องก นส  วนราชการในปัจจ  บ น 
(การวิเคราะห ภาระงาน การเตร  ยมข  อมูล และการระดม 
ความค ิดของคณะกรรมการและผ ู เก ่ยวข อง) 

1.2 จ  ดทำแผนพ  ฒนาบ คลากร 3 ปี เพ่ือใช  เป  นแนวทางในการพ  ฒนา 
บ คลากรขององค  การบริหารส  วนตำบลบ านขาม 

- ด าเนินการจ  ดทำแผนพ  ฒนาบ คลากร เพื่อให พ ฒนา 
พน  กงานให ม ประส ิทธิภาพในการปฏ ิบ ต ิงาน 

 

แบบรายงานผลการดำเน้ นงานตามนโยบายการบร หารทร้ พยากรบ้ คคล้ประจำป้ งบประมาณ้พ.ศ.้256๓
องค์การบร หารส่วนตำบลบ านขาม้อำเภอเมืองหนองบ วล าภู้จ้ งหว้ ดหนองบ วล าภู 
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2 ด้้ านการพ ้ฒนา 2.1 จ  ดทำแผนพ ฒนาบ คลากรรอบระยะเวลา 3 ปี และดำเนินการตาม 
แผนฯ ให  สอดคล  องตามความจ าเป็น 

ม การดำเนินการพ ิจารณาบ คลากร เข าร  บการอบรม       
เพ่ือพ  ฒนาความรู ความสามารถตามสายงานต าแหน  ง      
ให เป  นไปตามแผนพ  ฒนาบ คลากร 

2.2 ก าหนดเส  นทางการพ  ฒนาบ คลากร เพ่ือเป  นกรอบในการพ  ฒนา 
บ คลากรแต  ละต าแหน  ง 

ม การวางแผนการพ ิจารณาส  งบ คลากรเข  าร  บการอบรม 
ตามสายงานความก าวหน  า ซ  ่งเป  นไปตามแผนพ  ฒนา 
บ คลากร 

2.3 สร  างบทเร ยนความรู เฉพาะต าแหน  งตามสายงานให อยู ในระบบงาน 
E-learning 

ส  งเสร ิมให บ คลากรในส  งก ดท  กส  วนราชการ ดำเนินการ 
เร ยนร ู ด  วยตนเองเพ่ือพ  ฒนาศ  กยภาพในระบบ 
E-learning ตามความรู เฉพาะตำแหน  งของตนเอง 

2.4 ด าเนินการประเมินข าราชการส  วนท  องถิ่นตามเกณฑ มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน  ง ในความรู  ท  กษะ และสมรรถนะ 

หน  วยงานม การประเมินบ คลากรตามเกณฑ มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน  ง เพื่อพ ิจารณาจ  ดส  งบ  คลากรเขาร  บการ 
อบรม เพ่ือพ  ฒนาความรู  ความสามารถในต าแหน  งตาม 
สายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพ งพอใจของบ คลากรท  ่ปฏ ิบ ต ิงาน หน  วยงานม การประเมินความพ งพอใจของบ คลากรใน 
การบริหารงานทร  พยากรบ คคล ท  ้งด  านการพ  ฒนา 
บ คลากร สว สด ิการ สภาพแวดล  อมการท างาน บ าเหน  จ 
ความชอบพร  อมท  ้งต ิดตามและนำผลความพ งพอใจของ 
พน  กงานมาพ  ฒนาและจ  ดให ม ข  ้นพ ื้นฐานของพน  กงานท  ่
สำค  ญ 
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3. ด้ านการธำรง้ร้ กษาไว ้และแรงจู้งใจ 3.1 ประชาส  มพ  นธ และเผยแพร  แนวทางเส  นทางความก าวหน  า            
ในสายงานต าแหน  ง ให บ  คลากรทราบ 

หน  วยงานม การประชาส  มพ  นธ เส  นทางความก าวหน  าใน 
สายงานต าแหน  งให บ  คลากรทราบ พร  อมท  ้งให คำปร กษา 
ด  งกล  าว ในการประช  มพน  กงานประจำเด ือน 

 3.2 ด าเนินการบ นท  ก แก ไข ปร บปร ง ข อมูลบ  คลากรในระบบศ ูนย  
ข อมูลบ คลากรท  องถิ่นแห งชาติ ให ถ ูกต อง ครบถ  วน เป  นปัจจ  บ น 

หน  วยงานด าเนินการปร บปร  งข อมลูในระบบด  งกล าว 
ตามรอบระยะเวลาท  ่กรมส  งเสร ิมการปกครองท  องถิ่น 
ก าหนดท  กระยะเวลา โดยแล  วเสร  จเป  นป  จจ  บ น 

 3.3 จ  ดให ม กระบวนการประเมินผลการปฏิบ  ต ิงานราชการ ท  ่เป  นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

หน  วยงานม การถ ายทอดต  วช ้ว ด โดยผ ู บ งค บบ  ญชา 
ตามลำด  บ ดูแล ก าก  บ ต ิดตาม และประเมินผลการ 
ปฏ ิบ ต ิงาน จนถ งคณะกรรมการกล  ่นกรองผลการ 
พ ิจารณาผลการปฏิบ ต ิราชการ ในความรู  ท  กษะ และ 
สมรรถนะท  กคน อย างเป  นธรรม เสมอภาค และเป็นไป 
ตามเกณฑ มาตรฐานก าหนดตำแหน  ง 

 3.4 จ  ดให ม การพ ิจารณาความด  ความชอบ ตามผลการปฏิบ  ต ิหน  าท ่ 
ราชการอย างเป  นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได  

ม การพ ิจารณาเล ื่อนข ้นเง ินเด ือนพน  กงานส  วนตำบล      
คร  ้งท  ่1/256๓ ให เป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏ ิบ ติหน  าท  ่ราชการ ผ  านกระบวนการคณะกรรมการ
พิจารณา เล ื่อนข ้นเง ินเด ือนพน  กงานส  วนต าบล คร  ้งท  ่ 
1/256๓ ตามคำส  ่งเล ื่อนข ้นเง ินเด ือน และรายงานการ
ประช  ม ด  งกล  าว 

 3.5 ด าเนินการพ ิจารณาความด  ความชอบการปฏิบ ต ิหน  าท  ่ราชการ 
ประจำปี เพ่ือยกย องชมเชย แก บ  คลากรด  เด  น ดานการปฏิบ  ต ิงานและ 
ค  ณประโยชน  ต  อสาธารณชน 

ม การประกาศผลการพ ิจารณาการประเมินผลการปฏ ิบ ติ 
ราชการของพน  กงานส  วนต าบล ล ูกจ  าง พน  กงานจ  าง ท ่ 
ได  ร  บการพ ิจารณาประเมินผลการปฏิบ ต ิหน  าท  ่ราชการใน 
ระด  บ ด  มาก – ด  เด  น ประจำปีงบประมาณ 

 3.6 จ  ดให ม การพ  ฒนาค  ณภาพช  วิตท  ่ด  แก บ  คลากรในด  าน 
สภาพแวดล  อมการทำงาน ด  านความปลอดภ  ยในการทำงาน ด  านการม  
ส  วนร  วมในการท างาน 

ม การร  บบร ิการตรวจส  ขภาพประจำปี 
ม กิจกรรมบำเพ ญประโยชน  ร  วมก  บช  มชน หมู บ  าน 
ม การจ  ดสถานท  ่ให เหมาะสมต  อการปฏิบ ต ิงานของ 
พน  กงาน ล ูกจ  าง พน  กงานจ  าง 
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4. ด้ านค ณธรรม้จร้ ยธรรม้และว้ น้ ย 
ข าราชการ 

4.1 แจ  งให บ คคลในส  งก ด ร  บทราบถ งประมวลจร ิยธรรมข  าราชการ        
ส  วนท  องถิ่น และข อบ  งค  บองค  การบริหารส  วนตำบลบ านขาม ว าด  วย 
จรรยาบรรณข าราชการส  วนท  องถิ่น 

ประชาส  มพ  นธ ให  เจ  าหน  าท  ่ร  บทราบประมวลจร ิยธรรม 
ข าราชการส  วนท  องถิ่น และข อบ  งคบองค  การบริหาร      
ส  วนต าบลบ านขาม ว าด วยจรรยาบรรณข  าราชการส วน 
ท  องถิ่น 

 4.2 ให ผ ู บ งคบบ  ญชา มอบหมายงานแก ผ ู ใต  บ งค บบ  ญชาอย างเป  นธรรม 
ไม เล ือกปฏิบ  ต ิ รวมถ งการควบค  ม ก าก บ ต ิดตาม และด ูแล 
ผ ู ใต  บ งคบบ  ญชา ให ปฏิบ  ต ิงานตามหล  กเกณฑ  แนวทาง ระเบ  ยบ และ 
กฎหมายท  ่เก ่ยวข อง 

ด าเนินการแบ  งงานและมอบหมายหน  าท  ่ความร บผ ิดชอบ 
ของพน  กงานส  วนท  องถิ่น ล ูกจ  าง พน  กงานจ  าง ตามคำส  ่ง 
องค  การบริหารส  วนต าบลกระด  งงา แต  ละสำน  ก/กอง ใน 
ส  งก ดองค  การบริหารส  วนต าบลกระด  งงา เป  นปัจจ  บ น 

 4.3 ส  งเสร ิมให บ  คลากรปฏ ิบ ติงานตามแผนการเสร ิมสร  างมาตรฐาน 
วิน  ยค  ณธรรม จร ิยธรรมและป้องก นการท  จร ิตประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 - 2563 

ม การดำเนินการตามแผน โดยสร  ปรายงานผลการ 
ด าเนินการแผนการส  งเสร ิมวิน  ย ค  ณธรรม จร ิยธรรม และ 
การป้องก นการท  จร ิต คอร  ปช  ่น 

 


