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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรีอม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรีอม ได้ตำเนินการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ลงวันที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓ และเพื่อ ให้เป็น ไปตามพระราชบัญ ญัต ิข ้อ มูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๔๔๐,พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ รองรับภารกิจตาม
แผนการปฏิร ูป ประเทศและยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๘๐) รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ การประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน การงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ( เ ก - บ ุ/ ลทป 7 โลก5เวลโอก(ะV
^55655๓ 6 กบ!!/ปี นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรีอม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔ )
ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศฯ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔".

(นางสาวกรรณิการ์ ชูริ,บัตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ใน!

(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรีอม

นิ#?7

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อน

-๒ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
0 เห็นควรตามที่เสนอ
1 I ไม่เห็นควรตามที่เสนอ เพราะ................

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
คำสั่ง...
อนุมัติตามเสนอ
I I ไม่อนุมัติตามเสนอ เพรา?:

ลงซื่อ

/ท &

(นายส้มภ'าษ์ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย
1.ด้านการสรรหา

ผลการดำเนินการ
-ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564-2566
1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วน -ดำเนินการรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลที่ว่างตามแผน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ อัตรากำลัง 3 ปี ได้แก่
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอน ย้าย โดยมุ่งเน้น 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.นิติกร
ให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรากำลัง
3.นักวิ'ซาการศึกษา
ทั้งหมด
-ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง
1.
ตำแหน่งผู้ซ่วยนักทรัพยากรบุคคล
2.
ตำแหน่งผู้ข่วยครูผู้ดูแลเด็ก
3.
ตำแหน่งผู้ซ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง -ดำเนินการประกาศรับโอน ย้าย
เข้ารับราชการหรือประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วน ตำแหน่ง
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ 2,นิติกร
3.นักวิซาการศึกษา
ประกาศผ่านบอร์ดประซาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
ตำแหน่งที่ร้องขอให้ สกถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทนใน
หน่วยงานพร้อมทั้งประซาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง ตำแหน่งว่าง
1.ผู้อำนวยการกองข่าง
มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

-2แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเริอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย
1.ด้านการสรรหา (ต่อ)

2. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ
-ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง
1.
ตำแหบ่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2.
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
3.
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ต้องปฏิบ้ติโดยความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง
2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง
2.3 ดำเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ

-ยังไม่ดำเนินการ

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง
-ดำเนินการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม
-ดำเนินการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ในตำแหน่งสายงาน

-3แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย
2. ด้านการพัฒนา(ต่อ)

ร-ด้านการธำรงรักษาไว้และแรงจูงใจ

ผลการดำเนินการ
เนินการประเมินความพิงพอใจของบุคลากร ทั้ง
ด้านพัฒนาบุคลากร สวัสดีการ สภาพแวดส้อมการ
ทำงาน บำเหน็จความชอบ รวมถึงการติดตามและนำ
ผลความพิงพอใจของพนักงานมาพัฒนา
-ประขาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับ
3.1 ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ
เนินการปรับปรุงระบบตามที่กรมส่งเสริมการ
3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ปกครองท้องถิ่นกำหนด
ครบถ้วนและเป็นปีจจุบัน
-ถ่ายทอดตัวขี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อ
3.3 จัดให้มิกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงาน
ได้
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการ เนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ
ส่วนตำบลเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ
สามารถตรวจสอบได้
เนินการจัดทำประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรเพื่อ
3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การ
ยกย่องซมเชย
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องซมเขย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน
โครงการ/กิจกรรม
2.4 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ

-ด ำ

-ด ำ

-ด ำ

-ด ำ

-4แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย
ร-ด้านการธำรงรักษาไว้และแรงจูงใจ (ต่อ)

4.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราขการ

โครงการ/กิจกรรม
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน ด้านการมีส่วนรวมในการทำงาน
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อมว่าด้ายจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น
4.2ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เปีนธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ
ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกน
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ผลการดำเนินการ
•จัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบล้วน
•จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล
•จัดกิจกรรม 5 ส.
•ประชาสัมพันธํให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
รับทราบ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม 1ข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม, ประมวลจริยธรรม
•จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

