แบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี ๒๕๖2

ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1.ด้านการสรรหา
1.1 จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำร
-ดำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง เพื่อกำหนด
กำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลังที่รองรับ
ตำแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำร
ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับ
ส่วนรำชกำรในปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์ภำระงำน กำร
เตรียมกำรข้อมูล และกำรระดมควำมคิดของ คกก. และ
ผู้เกี่ยวข้อง)
1.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนสรรหำ
ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำกำลังที่ลำออก
หรือโอนย้ำย

๑. ดำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำงประเภท
ทั่วไป ที่ว่ำงในตำแหน่งคนงำนทั่วไป สังกัดสำนักปลัด
กองช่ำง เมื่อวันที่ ๑5 พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๒. ดำเนินกำรรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนตำบล ที่ว่ำง
ตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี
1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
-ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำง
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย
ในตำแหน่งคนงำน ทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 และ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำดำรงตำแหน่งที่ว่ำง หรือ
-ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น ที่ว่ำง เป็นไป
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 ตำมคำสั่ง อบต.บ้ำนร่อม ที่ 221/2561
ลงวันที่ 15 พ.ย.2561 และคำสั่ง อบต. บ้ำนร่อม ที่
225/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรสรรหำ
และเลือกสรรพนักงำนจ้ำงของ อบต.บ้ำนร่อม
1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีกำรดำเนินกำรในปีนี้

-2ประเด็นนโยบาย
2. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
2.1 จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี และ
ดำเนินกำรตำมแผนฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจำเป็น

ผลการดาเนินงาน
- มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปี
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจำรณำบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนตำแหน่ง ให้เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
2.2 กำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบ -มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ
2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำน
ให้อยู่ในระบบงำน E-learning
2.4 ดำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
2.5 ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร

- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้
ทั่วไปและเฉพำะตำแหน่ง
-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในตำแหน่งตำม
สำยงำน
หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร ใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรทำงำน บำเหน็จควำมชอบ
พร้อมทั้งติดตำม และนำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน
มำพัฒนำและจัดให้มีขั้นพื้นฐำนของพนักงำน
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๓. ด้านการธารง รักษาไว้และแรงจูงใจ

โครงการ/กิจกรรม
3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนตำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ

ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนตำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษำ
ดังกล่ำว
3.2 ดำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกร - หน่วยงำน ดำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะที่
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
กำหนดไว้
3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
-หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบ ดูแล กำกับติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
ได้
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่ำงเป็น
ธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำร -พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ครั้ง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และ
ที่ 1/2562 ให้เป็นไปตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
สำมำรถตรวจสอบได้
หน้ำทีร่ ำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร คกก.พิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562 ตำมคำสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
3.5 ดำเนินกำรกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำร
- ดำเนินกำรแล้ว
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์
ต่อสำธำรณชน
3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร ใน -ดำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลท่ำเรือ เพื่อ
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน ประชำสัมพันธ์ ให้เจ้ำหน้ำทีเ่ ข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
กำรทำงำน ด้ำนกำร มีส่วนรวมในกำรทำงำน
-มีกำรจัดอุปกรณ์ขนั้ พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ

โครงการ/กิจกรรม
4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนร่อมว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงกำรควบคุม กำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 –
2563

ผลการดาเนินงาน
-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนร่อม ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
-ดำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมคำสั่ง อบต.
บ้ำนร่อม ที่ 14/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค.2561
-มีกำรดำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
แผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกัน
กำรทุจริต คอร์รัปชั่น

