
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี  เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มี
อัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 
 
 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการ หรือประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไชต์ของ
หน่วยงานพร้อมทั้ งประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อยุบเลิก 1 ต าแหน่ง ปรับปรุง
ต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง  และก าหนดต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง ตาม
ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  
พ.ศ.2564 เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
 
1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง ในต าแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างส ารวจ สังกัด กองช่าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 
2564 
2. จัดท าประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 
 
1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วย
นายช่างส ารวจ ด าเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ และออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
2. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3. รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 
 
 



 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
- ไม่มีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 
 
2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ในความรู้  ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มี
ผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2564-2566 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ใน
วิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
 
 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
 
- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนา  



3. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากร
ดี เ ด่ น  ด้ านการปฏิ บั ติ ง านและคุณประ โยชน์ ต่ อ
สาธารณชน 
 
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ทั้งให้ค าปรึกษา 
 
- ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
- ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อก ากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 ,2 เป็นไปตามผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 
- ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่มีผลการประเมินดีเด่น 
 
 
 
 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. 
2. จัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง มีชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4.1 แจ้ งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 



4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 4.3 ส่ ง เสริมให้บุคลากรปฏิบัติ งานตามแผนการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 

- จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ และค าสั่งแบ่งงานของแต่ละส านัก/กอง 
 
 
 
- มีการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


