
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวดัล าปาง 

ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
1.การวางแผนอัตราก าลัง 
- จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว มีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบการท างานที่
ไม่ซ  าซ้อน 
2.เพ่ือมีการก าหนดประเภท
ต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับงาน 
3.เป็นการวางแผนอัตราก าลัง
และควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

-จ านวนบุคลากรในแต่ละสายงาน 
-คุณภาพของงานที่เหมาะสมกับ
อัตราก าลัง 

- จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ให้เป็นไปตามหนังสือ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองปาน ที่ลป 0023.11/610 เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
-จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
 

 

2.การสรรหา บรรจุ และการ
แต่งตั งบุคลากร 
1.รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนมาแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งในสังกัด ในต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วน
ต าบลมาแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งในสังกัด 
 

1.เพ่ือได้คนมาด ารงต าแหน่งใน
สายงานที่ว่าง 
2.ได้คนมาด ารงต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3.เพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง                       
มีคุณธรรมมาท างาน 

-มีคนครองในต าแหน่ง 
-เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและ
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

1.ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวที่ 
393/2564 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน
มาแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
2.ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวที่ 
394/2563 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบลมา
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
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ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน 

1.เพ่ือเป็นตัวก าหนดตัวชี ผล
การปฏิบัติงานของพนักงา
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2.เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

-คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน - พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
-พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการปะเมิน
ผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั นเพื่อน าผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานไปพิจารณาความดีความชอบ
และน าข้อบงพร่องไปปรับปรุงแก้ไขในการท างานต่อไป 

 

4.ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
ในองค์กร 
จัดท าประกาศองค์การบริหารสว่น
ต าบลทุ่งกว๋าว  เร่ือง จริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว  
ลงวันที่ 1 ตลุาคม 2562 
-จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เร่ือง นโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ลงวนัที่          
1 ตุลาคม 2562 
 

1.เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างมี
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ท างาน 
2.เพ่ือให้องค์กรปราศจากการ
ทุจริต มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

-ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน 

-ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมถึง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีพฤติกรรมการท างาน
ที่ดีเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
-ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมถึง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 
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5.การพัฒนาบุคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร          
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ในองค์กร 
2.ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรในองค์กร 
3.เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 
4.เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

-บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนา
ทางด้านทักษะ ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมครบทุกคน ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ให้เป็นไปตามหนังสือ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอเมืองปาน ที่ลป 0023.11/610 เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
-จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2563  
-ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและให้งานมีประสิทธิภาพและ           
เกิดประสิทธิผล 
-มีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
-พนักงานทุกระดับต าแหน่งมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดี 
และดีมาก 
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6.การสร้างความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ 
-ให้พนักงานส่วนต าบล ได้เรยีนรู้ถงึ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและ 
เรียนรูเ้ทคโนโลย ี
-จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ 

1.เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ได้วางแผนความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพของตนเอง 
2.เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลมี
ทักษะในด้านเทคโนโลยีใน
การท างาน 

-พนักงานส่วนต าบลมีการเลื่อน 
ระดับต าแหน่งในระดับที่สูงขึ น 
-มีการเรียนด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
ประกอบความก้าวหน้าในสายงาน  

- จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าให้พนักงานส่วนต าบลได้
เล็งเห็น เพ่ือสามารถน าไปประกอบก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานของตัวเองได้ 
-ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือความก้าวหน้าใน
การท างานของต าแหน่งนั นๆ 
-ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อจะได้มีความรู้ และสามารถมองเห็นเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน 
-จัดท าคู่มือด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลได้ศึกษาและเข้าใจในระบบการบริหารงานบุคคลและ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานอาชีพ 

 

7.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
- มีสถานท่ีท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- มีห้องน  าสะอาด 
- มีห้องครัวที่สะอาด และปลอดภยั 
-มีรถยนตส์่วนกลางส าหรับใช้งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
-มีการจัดท าป้ายแสดงทางเดิน 
-มีทางเดินส าหรับคนพิการ 
-มีกล่องหรือตู้แสดงความคดิเห็น 
 

1.เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
2.ประชาชนผู้มารับบริการใน
องค์กรได้รับบริการที่ดีและ
เกิดความประทับใจ 

-บุคลากรในองค์กรมี
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน มี
ความปลอดภัย 
-ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความ
พึงพอใจ 

- สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมีส่วนร่วมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน และมีวิธีการในการก าหนดปัจจัย
ส าคัญๆซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจใน
การท างาน 
-ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับบริการที่ดีเกิดรอยยิ มและ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
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มีโต๊ะประชาสัมพันธ์ 
-มีกล้องวงจรปิด 
-มีถังดับเพลิง 
-มีโรงจอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 
-มีมุมบริการน  าดื่ม 
-มีมุมอ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสาร
ต่างๆ 
-มีจุดบริการอินเตอร์เน็ต 
-มีการอ านวยความสะดวกในการ
ถ่ายเอกสารแก่ประชาชน 
-มีการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย
และคดี 
-มีเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
ในการป้องกันโรคติดต่อเชื อไวรัส 
โคโรนา 2019 
-มีการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แก่ผู้มาติดต่อ 

    



-6- 

 

     ปัญหาอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา 

1. เนื่องจากเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ท าให้การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเกิดการหยุดชะงัก      
หรือเลื่อนการฝึกอบรมท าให้ พนักงานส่วนต าบลอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางวิทยากรกรม 

2. การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้ารับบริการของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานอาจท าให้ ประชาชนไม่กล้าท่ีจะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าหน้าท่ีโดยตรง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ น เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีและเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ได้มากขึ น 

2. ในเรื่องของการบรรจุและแต่งตั งบุคลากร เนื่องจากบางต าแหน่งทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั งแทนต าแหน่งท่ีว่าง แต่ปรากฏว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเลื่อนการสอบแข่งขัน 
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาคนมาบรรจุในต าแหน่งท่ีว่างได้  

 

 

 

 


