
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพ ื่อให ้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใลในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑.จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช้ตำแหน่งของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ 
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราฃบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ควบคุมการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการของพนักงานส่วนตำบล ช ้าราขการครูหรือ 
พน ักงานครูฯ และป ระเม ิน ผลการป ฏ ิบ ัต ิงาน ของพ น ักงาน จ ้างให ้เป ็น ไป ตาม ห ล ัก เกณ ฑ ์และว ิธ ีการ 
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนตำบล ช้าราชการครูหรือพนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

๓. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพัฒนา 
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให เ้ป็นบุคลากรที่ม ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ 
ร่วมกัน สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ!ต้อย่างเหมาะสม

๔. การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด

๔. การคัดเลือกบุคคลที่จะเช้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให ้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน 
ตำแหน่งต่าง  ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด

๖. การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือช้าราชการ 
ประเภทอื่นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ส่วนราขการต้น 
สังกัดเดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งลองแห่งประลานวันรับโอน 
หรือให้!อนและกำหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคำสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความเห็นขอบ และออกคำสั่งรับโอนและให้โอนภายใน ๑๔ วัน นับแต่ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความเห็นขอบ

๗. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความ 
รับผิดชอบภายในส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการบริหารงาน 
บุคคลชององค์การบริหารส่วนตำบล

/ ๘. วิธีการ...



-lo
ci. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจให้ปลัดอบต. หรือรองปลัด อบต.ทำ 
การแทนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น ระบุให้เป็นอำนาจปลัดอบต.จะมอบอำนาจ 
หน้าที่ปลัดอบต. หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กำหนดเป็นเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นปลัด 
อบต.อาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดอบต.

- กรณีที่ไม่มีปลัดอบต.หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดอบต.เป็น 
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดอบต.หลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองปลัดอบต.คนหนึ่ง 
เป็นผู้รักษาราชการแทนได้

- กรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถ 
ปฏิบ ัต ิราชการได้ ให ้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจสั่งให ้พน ักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 
เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้น

๙. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อ 
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และบีายประขาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑๐. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการป็กอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน 
เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ 
จำเป็นสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภท

๑๑. จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ชองรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมชองผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชองรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒. ให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชามอบงานแก่ผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาอย่างเป ็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

๑๓. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะทำ 
ให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนพ ระษารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



ผลการดาเนนงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงาน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้จัดกิจกรรมโครงการชี้แจง 
แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปีนการ 
ขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติราฃการประจำปีของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม (นายมนพ ระษารักษ์ ) หลังจากประกาศเมื่อครั้งแถลงนโยบาลต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ

๑.จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี -ตำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
-ตำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ 
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอน ย้าย โดยมุ่งเน้น 
ให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตรากำลัง 
ท้ังหมด

-ตำเนินการรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลที่ว่างตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี ได้แก่
๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒.นักวิซาการศึกษา
๓.นักวิขาการตรวจสอบ

๓.การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารและสายปฏิบัติที่ 
ว่าง /การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/ 
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ 
ราซการและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 
จ้าง

๑. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า 
รับราขการหรือประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วน 
ท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งว่างหรือประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ 
ประกาศผ่านบอร์ดประซาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ 
หน่วยงานพร้อมทั้งประซาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน 
ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป๋าหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

-ตำเนินการประกาศรับโอน ย้าย 
ตำแหน่ง
๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒.นักวิชาการศึกษา 
๓.นักวิชาการตรวจสอบ
ตำแหน่งที่ร้องขอให้ สกถ.ตำเนินการสอบแข่งขันแทนใน
ตำแหน่งว่าง
๑.ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง

-ยังไม่ดำเนินการ



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ

๔. การพัฒนาบุคลากร ๑ .  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการ 
ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความ 
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 
๒๔๖๔-๒๔๖๖ โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง

๒. กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบใน 
การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง

-ดำเนินการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม

๓ .  ดำเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะและ 
สมรรถนะ

-ดำเนินการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรมเสริมสร้างความรุในตำแหน่งสายงาน

๔ .  ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี 
ผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ

- ด ำ เนินการประเมินความพิงพอใจของบุคลากร ท้ัง 
ด้านพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดส้อมการ 
ทำงาน บำเหน็จความชอบ รวมถึงการติดตามและน่า 
ผลความพิงพอใจชองพนักงานมาพัฒนา

๔. การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๔. ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายงานให้กับ 
พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งให้คำปรึกษา

๖.ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร 
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นป้จจุบัน

- ด ำ เนินการปรับปรุงระบบตามที่กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นกำหนด

๗. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
VI Vเด

- ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือ 
ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงาน



-๓-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ

๔. การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๘. จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตามผลการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเบ็เนธรรม เสมอภาคและ 
สามารถตรวจสอบได้

- ด ำ เนินการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนตำบลเปีนไปตามผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการ

๙. ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องซมเขย แก่ 
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ 
สาธารณซน

-ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรเพื่อ 
ยกย่องชมเชย

๑๐. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน 
ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน 
การทำงาน ด้านการมีส่วนรวมในการทำงาน

-จัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรม ๔ ส.

๑๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วนห้องถิ่นและข้อบังคับองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อมว่าด้ายจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-ประซาสัมพันธ็ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
รับทราบ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ,ข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม, ประมวลจริยธรรม



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ

๕.วิธีการบริหารและการปฏิบ้ติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม 
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


