
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
……………………………องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…………………………… 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับ
ภารกิจของ หน่วยงาน  

2. จัดท าและด าเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก 
หรือโอนย้าย 

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารง
ต าแหน่งท่ีว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น  

4. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
สรรหาและเลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม 
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ…..องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญเรือง.. เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป/ีนโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ/นโยบาย
ฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ….
องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
บุญเรือง…. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 

 

 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ….องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ… องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง… โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก
รู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ….องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
แลสามารถตรวจสอบได้  

 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของ….องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญเรือง….                 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ปี
2561  - 2565 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ….องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง…. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีและพนักงานจ้าง  
ตามค าส่ังของ…องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…ท่ี 332/2564   
เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีบุญเรือง ลงวันท่ี  1  ตุลาคม 2565 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของ….องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…. ปี 2561  - 2565 

– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ….องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง…. ปี 2565 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม 
และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ จิตอาสาของ…..องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


