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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 
1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีความมุ ่งมั ่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้มี
การวางแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคนไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อต่อ  
การปฏิบัตติามเป้าหมายขององคก์ร 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2564 -2566        

เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา และปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการ    
อันเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2563  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื ่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563   

 
ผลการดำเนินงาน 
 แผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 

โดยปรับปรุง ดังนี้ 
 - ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดชื่องานในแต่ละส่วนราชการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 - กำหนดตำแหน่งเพิ่ม ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดชื่องานในแต่ละส่วน ทำให้มีการแก้ไข

เอกสารหลายครั้ง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีตัวอย่างให้ผู้จัดทำแผนอัตรากำลังฯ ดูเป็นแนวทาง 
 
 
 



2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ระเบียบกฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วย
ให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
ตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 - การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
 - การสรรหาในตำแหน่งสายวิชาการและสายปฏิบัติ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร อยู่ระหว่างสรรหา โดยการขอใช้บัญชี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การสรรหาในตำแหน่งสายงานปฏิบัติ อยู่ระหว่างสรรหา 2 วิธีการ ได้แก่ 
     - การขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - การรับโอน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. การขอใช้บัญชีกรมฯ จะต้องรอจนกว่ากรมฯ จะส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ

และแต่งตั้ง 
 2. การรับโอน จะต้องรอจนกว่าจะมีผู้สนใจโอนย้ายมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ถ้าสามารถทำได้ ต้องการให้กรมฯ ปลดล็อคตำแหน่งสายงานปฏิบัติ จากที่เคยขอใช้

บัญชีกรมฯ ให้เลือกเป็นรับโอนได้ หากมีผู้สนใจโอนย้ายมา 
 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น 
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนัก งาน
จ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 



 
โครงการหรือกิจกรรม  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน เป็นไป

อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
   
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือ
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรร
และตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะ
ต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. มีการสำรวจความต้องการฝึกอบรม 
 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม

ความจำเป็นและสมควร 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 
 2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรและตามความ

เหมาะสม 
 3. มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เพื ่อนำมา

ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ตลอดจนมีการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆ 

 
 



ปัญหา/อุปสรรค 
 1. บุคลากรบางท่าน มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามแผน 
 2. งบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมีจำกัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากบุคลากรไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม จึงเน้นให้เป็นการฝึกอบรมใน

รปูแบบออนไลน์แทน 
 2. เน้นการฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พื้นฐานตามที่รัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับ
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. มีการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่

บุคลากรดีเด่น เช่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 2. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดให้มีอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน จัดให้
มีน้ำดื่มสะอาด มีเจล/แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ 

 
ผลการดำเนินงาน 
 1. การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่

บุคลากรดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 
 2. มีการจัดเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
 3. จัดให้มีวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ตาม

สมควร 
 4. มีการดำเนินกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 5. จัดให้มีน้ำดื่มสะอาด  
 6. มีเจล/แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 งบประมาณมีจำนวนจำกัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้น 
 
 
 



6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู ่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั ้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
     - ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
     - การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการ 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึงควบคุม 

กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมจิตอาสา เพื ่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพในองค์กร 

 4. การจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 
     5. จัดให้มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงการทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ขององค์กร ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุม 
 2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน

ไม่มีปัญหาในองค์กร  
 3. บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมจิตอาสา 
 4. มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้การจัดกิจกรรมที่มีคน

จำนวนมาก ต้องถูกงด หรือเลื่อนออกไป เช่น การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาดูงาน ให้จัดเป็นกลุ่มย่อย และมีมาตรการป้องกันโรค  Covid-19 อย่าง

เครง่ครัด 
 



7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลวง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมทั้งส่งเส ริมการมีนโยบายในการ
นำเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  
Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้าน
ดังกล่าว 

 
โครงการหรือกิจกรรม  
 1. การจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การนำเสนอ และรายงานผลผ่านทางเว็บไซด์ Line และ Facebook ขององค์กร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ได้จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 

  - นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีวงษ์ราช พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองคลัง  

         นางกฤษณา ธีรวุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

    นางบุบผา เกตุรูป  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ 

  เข้ารับอบรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มต้น
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ (e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ  

  - นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีวงษ์ราช พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองคลัง และนางกฤษณา ธีรวุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชี “การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัยพ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้
ส ังกัด” ร ุ ่นที ่ 6 ระหว่างว ันที ่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมกรุงศรีร ิเวอร์ ต.กะมัง อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

  - นางสาวนฤมล เยี ่ยมญาติ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 3 กันยายน 2564 



 2. มีการนำเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ Line 
และ Facebook ขององค์กร 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
 บุคลากรบางท่าน ไม่สนใจเข้ารับการอบรมเพื ่อพัฒนาตนเอง เนื่องจากไม่มีพ้ืน

ฐานความรู้เรื่องระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน 
 
ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรมีการทดสอบความรู้เรื ่องระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และจัด
อบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้น 
   2. จัดส่งบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องเข้าฝึกอบรม เพื ่อเพิ ่มทักษะความรู ้เทคนโยโลยี
สารสนเทศ และนำมาถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 
8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื ่อให้ บุคลากรในสังกัดมี
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  

โครงการหรือกิจกรรม  
 1. กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning day เพ่ือทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการทำงานให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 2. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ทุกคนร่วมมือกันทำกิจกรรม 5ส สม่ำเสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมี Big Cleaning day ปีละ 1 ครั้ง 
 2. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ และจัดลำดับหัวข้อตามความสำคัญ เพ่ือ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

 


