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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

๑. เร่ืองเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

(๒๕๖๑- ๒๕๖๓) เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับทราบถึงระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตยและแนวทาง 
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑.ความสอดคล้องเซิงยุทธศาสตร์ ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ประสิทธิผลของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ๔. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุล 
ระหว่างชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กาบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม น้ัน 

๒. ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๓ 

คาดหวังว่าการพัฒนาบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมนี้ จะอำนวยประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม ซึ่งเกิดประสิทธิผลตามเบีาหมายนโยบายที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรตามวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 
๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความเห็นปลัด อบต. ความเห็นผู้บริหาร
.............ทราบ

กๆ แ
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



แบบรายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน
๑ .ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใซในการกำหนด 

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล

-ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนด 
ตำแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ 
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการ 
ใน'ปิจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล 
และการระดมความคิดของ คกก. และผู้เกี่ยวข้อง)

๑.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ 
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย

๑. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภท 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ว่างในตำแหน่งผู้ช่วย 
นักวิเคราะห์ สังกัดสำนักปลัด เม่ือวันที่ ๑ตุลาคม 
๒๕๖๒

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ท่ี 
ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
ม.ค. ๒๕๖๑

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ 
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วย 
นักวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตาม 
คำส่ัง อบต.บ้านร่อม ท่ี ๒๖๐/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ และคำสั่ง อบต. บ้านร่อม ท่ี 
๒๓๒/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการสรรหา 
และเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบต.บ้านร่อม



-๒-

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน
๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีการดำเนินการในปีนี้

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ 
ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ

๒.๒ กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน 
ให้อยู่ในระบบงาน 5-๒3๓เก3

- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 5-๒3๓๒3 ในวิชาความรู้ 
ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง

๒.๔ ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม 
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตาม 
สายงาน

๒.๕ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความขอบ 
พร้อมทั้งติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงาน 
มาพัฒนาและจัดให้มีฃั้นพื้นฐานของพนักงาน



-๓-

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน
๓ . ด้านการธำรง รักษาไว้และแรงจูงใจ ๓.๑ ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ
-  หน่วยงาน ม ีการประซาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน 
สายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา 
ดังกล่าว

๓ .๒ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร 
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น'ปิจจุบัน

-  หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จท่ี 
กำหนดไว้

๓ .๓  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
พ Vเด

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวขี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ 
ราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็น 
ธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง

๓ .๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ 
สามารถตรวจสอบได้

-  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คร้ัง 
ท ี่ ๑ -  ๒/ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งท ี่ ๑- ๒/ ๒๕๖๓ ตามคำส่ัง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว

๓ .๕ ดำเนินการการพิจารณาความด ีความชอบการ 
ปฏิบัต ิ,หน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องซมเชย แก่ 
บุคลากรด ีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ 
ต่อสาธารณชน

-  ดำเนินการแล้ว

๓ .๖ จัดให้ม ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท ี่ด ี แก่บุคลากร ใน 
ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน 
การทำงาน ด้านการ ม ีส่วนรวมในการทำงาน

-ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลท่าเรือ เพ่ือ 
ประขาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ ำ ป ี 

- ม กีารจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้ม ีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมข้าราฃการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

•ประชาสัมพันธ์ไห้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ทง'ใน เว็บไซด์ อบต. ผผผ.เวลทโ0 กา6 .5 0 .'แา

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ 
ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใด้บังคับบัญชา ให้ 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ชองพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง อบต. 
บ้านร่อม ดังนี้

- คำส่ัง อบต.บ้านร่อม สำนักปลัด ท่ี ๔๗/ ๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ์๒๔๖๓

- คำส่ัง อบต. บ้านร่อม กองคลัง ท่ี ๔๘/ ๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓

- คำส่ัง อบต.บ้านร่อม กองช่าง ท่ี ๔๙/ ๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๖๓

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ 
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ 
ป็องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ -  
๖๔๖๖

-มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการ 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปีองกัน 
การทุจริต คอร์รัปช่ัน
- มีแผ่นพับระชาสัมพันธ์เรื่องวินัย
- 1มีการส่งเสริมและปีองกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน


