
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการกำหนด

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1. ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพ่ือปรับเกลี่ยอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานที่เหมาะสมและมีความจำเป็นสูงสุดต่อองค์กร
เป็นหลัก 
2. ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 – 
2566 โดยมีการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
ช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลที่
เพ่ิมข้ึน 
 

1.2 จัดทำและดำเนินการสรรหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหานับแต่วันที่
ตำแหน่งว่าง 

1. ดำเนินการสรรหาสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 1 อัตรา และจัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2565 
2 . ดำเนิ นการสรรหาพนั กงานส่ วนตำบ ลที่ ว่ าง ในตำแหน่ ง             
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  โดยขอใช้บัญชี กสถ. และสิ้นสุด
กระบวนการสรรหา สามารถบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
ที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 
3 . ดำเนิ นการสรรหาพนั กงานส่ วนตำบลที่ ว่ าง ในตำแหน่ ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) โดยขอใช้บัญชี 
กสถ. และสิ้นสุดกระบวนการสรรหา สามารถรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่
ว่าง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 
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  4. ดำเนินการสรรหาสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง จำนวน             

2 อัตรา และสามารถจัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2566 
 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

-  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุ คคล เพ่ื อ เป็ น พ นั ก งาน จ้ า ง  ต าม คำสั่ ง  อบ ต .โป่ งน้ ำร้ อน                          
ที ่293/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุ คคล เพ่ื อ เป็ น พ นั ก งาน จ้ า ง ต าม คำสั่ ง  อบ ต .โป่ งน้ ำร้ อน                          
ที่ 29/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
ของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 

-  มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการการดำเนินการ    
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยการ
จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของ
แต่ละตำแหน่ง 
 

-  มีการดำเนินการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตาม
สายงานของแต่ละตำแหน่ง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
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 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน

ระบบ E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ 

-  ประชาสัมพันธค์วามรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ            
E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่าง
เป็นระบบ ผ่านเมนูบนเว็บไซต์ อบต.โป่งน้ำร้อน 
 

2.4 นำระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล (Human Resource 
Development System: HRDS) 
 

-  มีการระบบสารสนเทศมาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล ผ่านเมนู
บนเว็บไซต์ อบต.โป่งน้ำร้อน 

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยมด้านความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 

-  มีการประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กร
และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง  
-  มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และจัดทำคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 

2.6 จดัให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่กำหนด 

-  มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในทุกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2.7 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุก
หนว่ยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

-  มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงาน
ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
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3. ด้านเก็บรักษาไว้ 
(Retention) 

3.1 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้
ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 

-  มีการเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแยกรายตำแหน่ง แจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ และผ่านเมนูในระบบเว็บไซต์ 
อบต.โป่งน้ำร้อน 
 

3.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 

-  ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 
 

3.3 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลดีเด่น  กิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก
ผูกพันระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน 

-  มีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้รับ            
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีเด่น ในแต่ละรอบการ
ประเมิน 
 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
(Utilization) 

4.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล
ผู้ใต้บังคบับัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนตำบล และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งน้ำร้อน หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

-  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ตามคำสั่ง อบต.โป่งน้ำร้อน ที่ 280/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 
2565 
-  มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และจัดทำคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
อบต. ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล                 
(ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เชียงใหม่ (ก.อบต.จ.เชียงใหม่) กำหนด 

-  มีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ใน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกับคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
 

 


