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รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  งานการเจ้าหนา้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง   จังหวัดน่าน 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
( ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

************* 
 

 
ประเด็นนโยบาย 

 

ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง   
      1.องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้
ด าเนินการวางแผนก าลังคน  แสวงหาคนตาม
คุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน แนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้วที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

     2. การสรรหาและคัดเลือกสรรบุคลากรมี
หลักการ  คือ  
    - มีการก าหนดสมรรถนะ (Competency) 
และใช้ประกอบการสรรหา เพ่ือให้ได้คนที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งที่ต้องการ  
 

    1.ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยการวิเคราะห ์ ค่างาน  
และจัดท าบรรยายลักษณะงานเพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลฝาย
แก้วที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 
      - จัดท าแผนอัตราก าลัง3ปี (พ.ศ.2564- 2566)   
ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่  30 กันยายน 2563 
       -จัดท าแผนอัตราก าลัง3ปี(พ.ศ.2564-2566) 
(ปรับปรุงครั้งที ่1) ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 
 

       2. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 ต าแหน่ง แทนต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี    
คือ ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก เริ่มจ้างตั้งแต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
 

  2. มีความโปร่งใสทุกระบวนการของการ
บริหารงานบุคคล 
    -การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลได้มี
การประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกได้ทราบ 
 -  ด า เนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ โดย
เคร่งครัด  

    - การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง
ประเภททั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก  
    - องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้ด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  - ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส จัดท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น   
    -เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ
ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการสรรหาและเลือกสรรได้ เมื่อคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นให้รายงานผล
การด าเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วทราบ 
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ประเด็นนโยบาย 

 

ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
(โครงการ/กิจกรรม) 

 
     3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ ยนข้อมูลและความรู้ เพื่ อพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น  
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

       1. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี โดยการวิเคราะห์            
ค่างาน  และจัดท าบรรยายลักษณะงานเพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบล     
ฝายแก้วที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 
 1. แผนอัตราก าลัง3ปี (พ.ศ.2564- 2566) 
 2. แผนอัตราก าลัง3ปี(พ.ศ.2564- 2566) 
(ปรับปรุงครั้งที ่1) พ.ศ. 2564  ปรับปรุงโครงสร้าง 
     2. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 ต าแหน่ง แทนต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  คือ  
    - ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก                  
เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 

    4. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน  
แลกเปลี่ ยนข้อมูลและความรู้ เพื่ อพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 
 

       1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว  
        2.จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ และมีการบันทึก
เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในองค์กร และจัดส่งบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ด้านการท างานกับองค์กรอ่ืน 
        3. องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประจ าส านักงาน และจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในเวปไซต์
ของอบต.ฝายแก้ว เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้าศึกษาหาความรู้ 
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ประเด็นนโยบาย ผลผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
(โครงการ/กิจกรรม) 

 
4. มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

    - องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ได้ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร  จ านวน ๒ ครั้ง/ปี       
โดยการน าสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคล และน าผลการปฏิบัติงานมาประกอบการ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล   ดังนี้  
     1. การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
     2. การเลื่อนระดับ  
     3. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการบริหารผลตอบแทน    
     4. ประกอบการขอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   
  5 .  ส่ ง เสริมความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา
ไปสู่เป้าหมาย 

  
- องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้   
1. จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
2. จัดกิจกรรมร่วมกันท าความสะอาดถนน 
3. จัดให้มีประกาศเกียรติคุณให้พนักงานที่มีผลการประเมินดีเด่น 
4. จัดกิจกรรมการท าความสะอาดมีการจัดอุปกรณ์ในการท างาน 
5. จัดท าโครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวพนักงานภายในองค์กร 
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ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินงาน 
    6. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เป็นธรรม 
เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
 
 
 
 

   1. อบต.ฝายแก้ว  ได้จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้วเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบถึงความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของแต่ละต าแหน่ง 
    2. องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้ด าเนินการเลื่อนพนักงานครูส่วน
ต าบลให้ได้รับวิทยฐานะครูระดับช านาญการ  1 ราย   คือ 
      -นางสาวมาลี  ขาเหล็ก  ต าแหน่ง ครู ให้ได้รับวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563  เป็นต้นไป 

   7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 
 

   1.องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้จัดท าประกาศเรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
2.จัดท าประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วพร้อมแจ้งเวียนให้
พนักงานในองค์กรทราบ 
 
 
 
 
 
       3.องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


