
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ ์

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 
 

๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างและปรับปรุงแผน พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุ งครั้ งที่  ๑/
๒๕๖๔ 

ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและปรับปรุงแผน
อัตราก าลั ง  ๓  ปี  เ พ่ือก าหนดโครงสร้ า งหน่ วย
ตรวจสอบภายใน และก าหนดต าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

๑.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างและปรับปรุงแผน พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ 2/๒๕๖
5 
 

ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง เลขที่ต าแหน่ง 74-3-04-2102-
002 สังกัด กองคลัง จ านวน ๑ ต าแหน่ง และก าหนด
ฝ่ายบริหารงานคลัง สังกัด กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแคว 

๑.๓ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบล
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณี
ปลดล็อก) 

ด าเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
ในต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (กรณีปลดล๊อก) 

2.ด้านการพัฒนา 
 

๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ 
ปี ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 

มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยพิจารณาให้พนักงานส่วน
ต าบลเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๒.๒ ด าเนินการประเมินพนักงานส่วน
ต าบลตาม เกณฑ์ ม าต รฐ านก า หนด
ต าแหน่งในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

ประเมินพนักงานส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งสายงาน 

๓.ด้านการธ ารง 
รักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

๓.๑ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้พนักงานทุกคนทราบ 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไขปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นในระบบฯ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล พนักงาน ใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น  เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ 
 
 

ด าเนินการจัดท าแบบประเมินตัวชี้วัด ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีผู้บังคับบัญชา ก ากับ  ดูแล 
ติดตาม รวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ ก.อบต ที่ก าหนด 

 

       (ลงชื่อ)        ผู้รายงาน 
           (นางสาวจริยา  ค าแก้ว) 
        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

       (ลงชื่อ)         
           (นายจีรเดช  เลิศพันธ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 

 
๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังทีร่องรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกันส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมข้อมูล และการระดมความคิดของคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง) 
 

๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 

- ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พัฒนาพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2.ด้านการพัฒนา 
 

๒.๑ จัดท าแผ่นพัฒนาบุคลากรรอบระยะเวลา ๓ ปี และด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 

มีการด าเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะต าแหน่งตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน
E-learning 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพในระบบ E-learning ตามความรู้เฉพาะ
ต าแหน่งของตนเอง 
 

๒.๔ ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความ
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงาน
ทรั พย ากรบุ คคล  ทั้ ง ด้ า นก า ร พัฒ นาบุ ค ล าก ร  ส วั ส ดิ ก า ร 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ ความชอบพร้อมทั้งติดตาม และ
น าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของ
พนักงานที่ส าคัญ 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 

หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว ในการ
ประชุมพนักงานประจ าเดือน 

๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าวตามรอบ
ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะเวลา 
โดยแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ  หน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

๓.๕ ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเขย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

มีการประกาศผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระดับ ดีมาก - ดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ 

๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

มีการรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

 

๔.๑ แจ้งให้บุคคลในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ไม่ เ ลื อกปฏิ บั ติ  ร วมถึ ง กา รควบคุ ม  ก า กับ  ติ ดตาม  และดู แล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแคว แต่ละส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแคว เป็นปัจจุบัน 

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น 

 
 

(ลงชื่อ)        ผู้รายงาน 
(นางสาวจริยา  ค าแก้ว) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 

        (ลงชื่อ)         
              (นายจีรเดช  เลิศพันธ์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 


