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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
2.การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
3.การสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารและสายปฏิบัติที่
ว่าง /การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/ 
การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี -ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2566 
-ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 -2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอน ย้าย โดยมุ่งเน้น
ให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 

-ด าเนินการรับโอน ย้าย พนักงานส่วนต าบลที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ 
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2.นักวิชาการศึกษา 
3.นักวิชาการตรวจสอบ 
 

1. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการหรือประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-ด าเนินการประกาศรับโอน ย้าย 
ต าแหน่ง 
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2.นักวิชาการศึกษา 
3.นักวิชาการตรวจสอบ 
ต าแหน่งที่ร้องขอให้ สกถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนใน
ต าแหน่งว่าง 
1.ผู้อ านวยการกองช่าง 

 2.การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

-ยังไม่ด าเนินการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

4. การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีและด าเนินการ
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

-ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 

2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

-ด าเนินการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

3. ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ 

-ด าเนินการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ในต าแหน่งสายงาน 

4. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 

-ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทั้ง
ด้านพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน บ าเหน็จความชอบ รวมถึงการติดตามและน า
ผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 

4. การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

-ด าเนินการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงาน
ให้กับพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 

6.ด าเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

-ด าเนินการปรับปรุงระบบตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 

7. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

-ด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ เพ่ือ ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผล
งานปฏิบัติงาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

4. การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

8. จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

-ด าเนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 

9. ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

-ด าเนินการจัดท าประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรเพ่ือ 
ยกย่องชมเชย  

 10. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมสี่วนรวมในการท างาน 

-ด าเนินการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล 

 11. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมว่าด้ายจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างรับทราบ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ,
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม, ประมวล
จริยธรรม 

 12.โครงการยกย่อง ชมเชย สร้างแรงจูงใจผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฎิบัติงานและมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน “ดีเด่น” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.การคัดเลือกบุคคล 1.แจ้งผู้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดท าเอกสาร 
หลักฐาน เพ่ือด าเนินการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

-ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนระดับ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

6.การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนต าบล 1.การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายตามกรอบอัตราก าลัง -ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)และ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ 

7.การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 1.จัดท าโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตราก าลัง -ด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบงานตามโครงสร้างส่วน
ราชการ 

8.วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 

1.ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-ด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

9.การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 1.ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

-ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน ย้ายและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง 

10.การพัฒนาบุคคลากรทุกสายงาน 1.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทุกสายงาน -ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมใน
ต าแหน่งต่างๆ 

11.จัดท าประมวลจริยธรรม 1.จัดท าประมวลจริยธรรม -ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม 
12.ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 1.จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน -ด าเนินการประชาสัมพันธ์ค าสั่งมอบหมายงาน 
13เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน 1.จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่า

อยู่ น่าท างาน(5 ส.) 
-ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 

ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ประเทศไทยประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ท าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ควรเร่งฝึกอบรม 

  



 


