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ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรอ่ม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำร 

ก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับ 
ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง ตำมประกำศ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนร่อม เรื่อง แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 -
2566 เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำร
พิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน (กำร
วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมกำรข้อมูล และกำรระดมควำมคิดของ คกก. 
และผู้เกี่ยวข้อง) 

 1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำ 
ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำร 
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ลำออก 
หรือโอนย้ำย 

๑. ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำงประเภททั่วไป ที่ว่ำงในต ำแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ส ำนักปลัด)   1 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยำกร
บุคคล (ส ำนักปลัด)  1 อัตรำ  และผู้ช่วยพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (กองคลัง) 
1 อัตรำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2564) 
๒.ประชำสัมพันธ์รับโอนย้ำย เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2564 ด ำเนินกำรรับ
โอนย้ำย พนักงำนส่วนต ำบล ที่ว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ต ำแหน่ง  
2.1. ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร 1 
อัตรำ 
2.2 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร 1 อัตรำ 
2.3. ต ำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติกำร ปฏิบัติกำร   1 อัตรำ 

 1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง หรือ 
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น 

-ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ส ำนักปลัด) 1 อัตรำ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 
(ส ำนักปลัด)  1 อัตรำ และผู้ช่วยพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (กองคลัง) 1 อัตรำ 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2564) และ  
-ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น ที่ว่ำง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ ปฏิบัติกำร  
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร  ต ำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติกำร    

  - รับโอนย้ำย นิติกร ปฏิบัติกำร  ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน 
 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร 

 
ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำม
ค ำสั่ง อบต.บำ้นร่อม ที่ 305/2563 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563 
ลงวันที 18 พ.ย.2563 และค ำสั่ง อบต. บ้ำนร่อม ที่ 306/ 
2563 ลงวันที่ 24 พ.ย.2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง
ของ อบต.บ้ำนร่อม 

1.5 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น -ไม่มีกำรด ำเนินกำรในปีนี้ 
2. ด้านการพัฒนา 
 

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และ 
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
พ.ศ.2564 -2566 โดยพิจำรณำบุคลำกร เขำ้รับกำรอบรม เพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรฯ 

 2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็นกรอบ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

-มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ตำมสำย
งำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

 2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำน 
ให้อยู่ในระบบงำน E-learning 
 

- ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ
ต ำแหน่ง 

 2.4 ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 

-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เขำ้รบักำรอบรม เพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำม สำยงำน 

 2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร หน่วยงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งดำ้นกำรพัฒนำบุคลำกร สวัสดิกำร 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จควำมชอบ พร้อมทั้งติดตำม 
และน ำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน มำพัฒนำและจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐำนของพนักงำน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน 
๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้และแรงจูงใจ 3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
- หนว่ยงำน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำย
งำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

 3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกร 
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก ำหนด
ไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบ 
ได้ 
 

-หน่วยงำนมีกำรถำ่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
ดูแล ก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จนถึง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน อย่ำงเป็นธรรม เสมอ
ภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยำ่งเป็นธรรม เสมอภำค และ 
สำมำรถตรวจสอบได้ 
 

-พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้ง 
ที ่1/2564  และครั้งที่ 2/2564 ให้เป็นไปตำมผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร ผ่ำนกระบวนกำร คกก.
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 1/2564 
และครั้งที่ 2/2564 ตำมค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำว 

 3.5 ด ำเนินกำรกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจ ำปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่ 
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ 
ต่อสำธำรณชน 

- ด ำเนินกำรแล้ว 
 

 3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร ใน 
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน 
กำรท ำงำน ด้ำนกำร มีส่วนรวมในกำรท ำงำน 
 

-ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลท่ำเรือ เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ ให้เจ้ำหนำ้ที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 
 

4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวล 
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อมว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหนำ้ที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำ้นร่อม ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบญัชำ ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

-ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่ง อบต.บ้ำนร่อม 
ส ำนักปลัด ที่ 215/2564 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564  กองช่ำง 
216/2564  ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564 และกองคลัง 
217/2564 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564 
 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร 
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ 
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 
2566 
 

-มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
แผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำร
ทุจริต คอร์รัปชั่น 
 

5. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ  

5.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

มีระบบเทคโนโยลีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  ที่สำมำรถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอเป็น
ปัจจุบัน โดยมี นำงสำวสุรีรัตน์ คงรื่น ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 
และนำงสำวกรรณิกำร์  ชูริบัตร ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

6. นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 6.1 จัดให้มีกำรจัดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและ
กระบวนกำรขั้นพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับพนักงำน 

1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม จัดให้มีกำรจัดหำวัสดุ
ส ำนักงำน ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสำร เพ่ือ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในสังกัด 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน 
 6.2 จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

พนักงำนในสังกัดที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนขององค์กร
และ เพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรมและเพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท ำงำนตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม
ให้บุคคลทั่วไปได้ทรำบและเข้ำใจ 
6.3 จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนร่อม เป็นระยะที่ก ำหนดเพื่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นตลอดจนปัญหำอุปสรรค
ในกำรท ำงำน 

2. มีกำรจัดท ำกิจกรรม 5 ส. และ big cleaning day ใน
ส ำนักงำนอยู่เป็นระยะ ๆ 
3. จัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเป็นประจ ำ 
4. จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ ำเป็น 
  

 

 
 
ปัญหาและอุปสรรค   เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จะมีกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นท ำให้นโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและขำดกำร
ต่อเนื่อง และประกอบกับมีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้กิจกรรม โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคลไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ  จำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ของนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  จะเห็นได้ว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ครบทุกนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้พนักงำนทุกคนมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองเพ่ือให้งำนออกมำได้ดีที่สุดสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ไข
ปัญหำให้กับพ้ืนที่ตำมภำรกิจแลหน้ำที่ของท้องถิ่นที่มีพระรำชบัญญัติก ำหนดไว้ 
   
 
     
       *************************************************** 


