
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  .- จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ประจ ำปีงบประมำณ 

 พ.ศ.2564 - 2566  ประกำศใช้เม่ือวันท่ี 28 กันยำยน 2563

1.2 จัดท ำ และด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  - ไม่มีกำรด ำเนินกำร

และพนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลัง

1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำร  - จัดท ำประกำศรับโอนย้ำยพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  1 

หรือประกำศรับ โอนย้ำยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน มำด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำง    ต ำแหน่ง 1 อัตรำ  พร้อมท้ังประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนภำยนอก

หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปล่ียนสำยงำนท่ีสูงข้ึน  โดยกำรเผยแพร่   ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ  (ปฎิกำร/ช ำนำญกำร)   1  อัตรำ

กำรประกำศผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์  และเว๊บไซต์ของหน่วยงำนพร้อมท้ัง

ประชำสัมพันธ์ไปยัง  หน่วยงำนภำยนอก  เพ่ือกำรรับรู้และเข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมกำร ในกำรสรรหำ และเลือกสรร เพ่ือให้กำรด ำเนิน  - ไม่มีกำรด ำเนินกำร

กำรสรรหำ และเลือกสรรผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสอดคล้องตำม

ภำรกิจของหน่วยงำน

1.5 กำรคัดเลือ ำกบุคคลเพ่ือเล่ือนระดับต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน  ต้องปฏิบัติ  - ไม่มีกำรด ำเนินกำร

โดยควำมเป็นธรรม เสมอภำค  และยุติธรรม  เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ  เหมำะสมกับต ำแหน่ง

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คร้ังท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ
2. ด้านการพัฒนา 2.1  จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  และด ำเนินกำรตำมแผนฯ  .- จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปี 2564 - 2566

ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร    ประกำศใช้เม่ือวันท่ี 28 กันยำยน 2563

ในหน่วยงำน
2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ืดเป็นกรอบในกำรพัฒนำ  - มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
บุคลำกร แต่ละต ำแหน่ง ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
2.3 สร้ำงบทเรียนวำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ในระบบงำน .- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
E-learning เพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ผ่ำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆ
2.4 ด ำเนินกำรประเมินพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด .-มีกำรประเมินพนักงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
ต ำแหน่งในควำมรู้  ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้

ในต ำแหน่งสำยงำน
2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของบุคลำกร ท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ .-มีกำรด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
บุคลำกร ทุกส่วนรำชกำร

3.ด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน - ประชำสัมพันธ์ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล
ต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำ
3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์ข้อมูล  - ด ำเนินกำรปรับปรงุข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน
บุคลำกรท้องถ่ินแห่งชำติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรท่ีเป็นธรรม  - ถ่ำยทอดตัวช้ีวัด  โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  เพ่ือก ำกับ
เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้   ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร - พิจำรณำกำรเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล คร้ัง ท่ี 1
อย่ำงเป็นธรรม  เสมอภำค  และสำมำรถตรวจสอบได้   ประจ ำปี 2564  เป็นไปตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ
3.5 ด ำเนินกำร กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร  - ประกำศรำยช่ือพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีมีผลกำรประเมินดีเด่น
ประจ ำปี  เพ่ือยกย่องชมเชย  แก่บุคลำกรดีเด่น  ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และ     เม่ือวันท่ี   เมษำยน 2564
คุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน
3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่บุคลำกร ในด้ำนสภำพแวดล้อม  - ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 5 ส.
กำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมใน  - จัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐำนด้ำนควำมปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง
กำรท ำงำน     มีชุดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น ยำรักษำโรค เป็นต้น

4 .ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด  รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร  - ประชำสัมพันธ์ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล
ข้าราชการ และข้อบังคับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวฝำย ว่ำด้วยจรรยำบรรณ     พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำ

ข้ำรำชกำร  - ด ำเนินกำรปรับปรงุข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม  - ไม่มีกำรด ำเนินกำร
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม  ก ำกับ ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับ
บัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำงระเบียบ  และกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง
4.3 ส่งเสิรมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม  - ใม่มีกำรด ำเนินกำร
 จริยธรรม  และป้องกันกำรทุจริต


