
    รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
สรรหาคนดี คนเก่ง  

1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 
และกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2563 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
2. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดกองคลัง  
จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน และได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

1.2 จัดท า และด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันตามอัตราก าลังที่ว่าง 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) สังกัดกองคลัง ตามค าสั่ง อบต.หัวเมือง ที่ 419/2562   
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562      
2. ด าเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดกองคลัง และออก
ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามค าสั่ง อบต.หัว
เมือง ที่ 601/2562 ลงวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น ในต าแห่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. ด าเนินการขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563      
2. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม 2563  มีมติเห็นชอบรับโอน
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  
3. มีค าสั่ง อบต.หัวเมือง ที่ 330/2563 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วน
ต าบลส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ลงวันที่ วันที่ 3 
สิงหาคม 2563   

2. ด้านการจัดท าทะเบียนประวัติ และ
การบันทึกข้อมูลในระบบ 

2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร  - มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

2.2 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ รวมถึงการบันทึกข้อมูลใน
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

1. ด าเนินการบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนต าบล จ านวน 18 คน 
พนักงานครูส่วนต าบล จ านวน 4 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 9 
คน ในทะเบียนประวัติ (กพ.7) ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกคน 
2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนต าบล จ านวน 18 คน 
พนักงานครูส่วนต าบล จ านวน 4 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 10 
คน ในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ทุกคน สามารถประมวลผลข้อมูล และปรับใช้ได้ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร  

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  ลงวันที่ 29 กันยายน  2560 
2. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต่างๆ 

3.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง  

- มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง ตามแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

3.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล  ทั้ ง ด้ านการ พัฒนาบุ คล ากร  สวั สดิ ก า ร 
สภาพแวดล้อมการท างาน พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจ
ของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันฐานของพนักงาน 

3.5 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน 
E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 3.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนต าบล และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกปี      
2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนต าบล และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทั้ง 2 รอบ และออกค าสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนให้พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 18 คน พนักงานครูส่วนต าบล จ านวน 4 คน และพนักงาน
จ้าง จ านวน 10 คน ครบทุกคน 

3.7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 

1. พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  18 คน 
   ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน    2 ขั้น  จ านวน   4 คน  

       ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น  จ านวน 13 คน 
       ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน    1 ขั้น  จ านวน   1 คน 
 2. พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน  4 คน 

   ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 5.2  จ านวน  1 คน  
       ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 5.1  จ านวน  1 คน 
       ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 5.0  จ านวน  2 คน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 3.7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ต่อ) 
 

 3.  พนักงานจ้าง  จ านวน  9 คน 
       ได้รับค่าตอบแทน ร้อยละ 5  จ านวน  1 คน 
       ได้รับค่าตอบแทน ร้อยละ 4  จ านวน  7 คน 
       ได้รับค่าตอบแทน ร้อยละ 3  จ านวน  2 คน 

3.8 การร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการ
แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  

- จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน เป็นการแสดงความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร 

4. ด้านการเสนอขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  1. ด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
2563 ให้กับพนักงานในสังกัด จ านวน 9  คน  ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 28  คน 
2. ในปี 2563 มีผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
แบ่งเป็น พนักงานในสังกัด จ านวน 9  คน  ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น จ านวน  -  คน 

4.2 การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช -
อิสริยาภรณ์  

- มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช –
อิสริยาภรณ์เก็บไว้ทั้งหมด เป็นปัจจุบัน 
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5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย
ข้าราชการ และจรรยาวิชาชีพ
องค์กร 

5.1 ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วเสร็จ และประกาศใช้ 
 

5.2 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

- จัดท าประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แล้วเสร็จ และประกาศใช้ 
 

5.3 ประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  - จัดท าประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม แล้วเสร็จ 
และประกาศใช้ 

5.4 ประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี 

- จัดท าประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 แล้วเสร็จ และประกาศใช้ 

5.5 การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ - มีการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ  
5.6 ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม  - จัดท าประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม ตาม พรบ.มาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 
2562 และมีการแจ้งเวียนแก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี 

5.7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 
 


