
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวดัล าปาง 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.การวางแผนอัตราก าลัง - จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

- 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 และการแต่งตั้งบุคลากร 1.รับโอน(การสับเปลี่ยน) พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งในสังกัด ในต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ 

1.ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวที่ 06/2563 
เรื่อง การรับโอน(การสับเปลี่ยน)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
2.ออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวที่ 211/2563 
เรื่อง การรับโอน(การสับเปลี่ยน)พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสังกัด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.การพัฒนาบุคลากร - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

- 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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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต - มีสถานที่ท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงาม 

น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- มีห้องน้ าสะอาด 
- มีห้องครัวที่สะอาด และปลอดภัย 
-มีรถยนต์ส่วนกลางส าหรับใช้งานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
-มีการจัดท าป้ายแสดงทางเดิน 
-มีทางเดินส าหรับคนพิการ 
-มีกล่องหรือตู้แสดงความคิดเห็น 
-มีโต๊ะประชาสัมพันธ์ 
-มีกล้องวงจรปิด 
-มีถังดับเพลิง 
-มีโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
-มีมุมบริการน้ าดื่ม 
-มีมุมอ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสารต่างๆ 
-มีจุดบริการอินเตอร์เน็ต 
-มีการอ านวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารแก่ประชาชน 
-มีการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและคดี 
-มีเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
-มีการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ผู้มาติดต่อ 

- สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมีส่วนร่วมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน และมีวิธีการในการก าหนดปัจจัย
ส าคัญๆซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจในการ
ท างาน 
-ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับบริการที่ดีเกิดรอยยิ้มและ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้างทุกคน  
- พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เรื่อง หลักเกณ์์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
-พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการปะเมิน
ผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเพื่อน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปพิจารณาความดีความชอบและ
น าข้อบงพร่องไปปรับปรุงแก้ไขในการท างานต่อไป 

6.ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร -จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว                
เร่ือง จริยธรรมของพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 
-จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว                   
เร่ือง นโยบายดา้นคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 
-จัดท าข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กว๋าว                    
ลงวันที่ 1 ตลุาคม 2562 
-จัดท าประมวลจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 
-จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

-ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมถึงสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีพฤติกรรมการท างานที่ดีเพ่ือ
เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
-ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมถึงสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ 

 


