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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง - การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
- การวางแผนก าลังคน 

-ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างแต่มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
ตามกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
- ด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุง
ต าแหน่งใหม ่จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการพัสดุ และ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตามประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 
ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรงุ ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562 เพื่อ
รองรับภารกจิของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุง 
ภาระงานใหส้อดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
-มีการด าเนินการวางแผนก าลังคน และได้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว  

พบว่าแผนอัตราก าลังจะสิ้นสุดใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะมีการ 
จัดท าแผนอัตราก าลังตามกรอบ 
อัตราก าลังที่รองรับภารกจิขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในปีถัดไป (2564- 
2566) เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ 
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจบุัน 

นโยบายการสรรหาและคดัเลือก -การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บรหิารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่ง 
สายปฏิบตั ิ

ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มตี าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ของพนักงานส่วนต าบลว่าง  
-มีการด าเนินการสรรหาในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบตัิงาน/ช านาญงานที่ว่าง 
-ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

พบว่าได้มีการสรรหาและคดัเลือกครบทุก
ต าแหน่งแล้ว ยกเว้นต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตร และต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
รอ กสถ.เรยีกบรรจุ นอกจากน้ียังได้
ด าเนินการ จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับการสรร หาและคัดเลือกบคุลากร 
ไว้ในเว็บไซต ์ของหน่วยงาน 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นบริหารผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคนจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 5 7 
ระดับดีมาก 16 6 
ระดับด ี 1 1 

 

คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ผลดังนี ้
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 22 5 
ระดับดีมาก - 6 
ระดับด ี - 4 

 

พบว่า ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 1/2563 
แยกเป็น 
   -พนักงานส่วนต าบล จ านวน 22 ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดมีาก ร้อยละ 80-
89.99  ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จ านวน 14 ราย      
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ  
95-100  
 

ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างครั้งท่ี 2/2563 
แยกเป็น 
   -พนักงานส่วนต าบล จ านวน 22 ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ 90  
ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จ านวน 14 ราย      
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดมีาก ร้อยละ  
80-94.99 

นโยบายบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้า รับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร 

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี ้ 
1.หลักสูตร เตรยีมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจ าปี 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรข์อง อปท. (e-LASS) และ
แนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันท่ี 19-23 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 1 ราย คือ นางสาวณิชาภทัร  ไม้หอม 

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง 
นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีที่ได้เข้ารับการอบรม
ได้ให้มีการรายงานผลและถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับการอบรมแก่พนักงานทุกคนทราบ
ด้วยแล้ว 



 

-3- 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  2. หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน (LTAX3000) ระหว่างวันท่ี 1-4 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรเิวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ มีผูเ้ข้ารับ
การอบรม จ านวน 2 ราย ดังนี ้
    1. นายศิวกร       วิปุละ 
    2. นางสาวธัญสริิ  เจรญิศิร ิ

 

 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกีย่วกับบุคคล
ของ อบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต.ที่
สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี 
นางสาวณัฐตยิา  นามวัฒน์ นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลูบุคลากรใน 
ระบบศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรทอ้งถิ่น 
แห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น 
ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
http://lhr.dla.go.th/hr/ 

นโยบายดา้นสวสัดิการและ 

ผลตอบแทน 
-จัดให้มีบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
-จัดให้มีสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล  
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

- มีผู้ที่เกษียณราชการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 ราย 
ได้แก ่นางอัญชลีภรณ์  บานช่ืน ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล 
ทุกราย จ านวน 23 ราย  
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ต าบลที่มสีิทธ์ิเบิก จ านวน 13 ราย  
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มี
สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 12 ราย ดังน้ี  
   1.น.ส.อมรรัตน์  ศรีไสว          เดือนละ 6,000 บาท 
   2.น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม        เดือนละ 3,000 บาท 
   3.น.ส.ศศิวมิล    มาลยั          เดือนละ 4,500 บาท 
   4.น.ส.หฤทัย     ส าเร็จดี        เดือนละ 4,500 บาท 

พบว่า  ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

ของพนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้านเบิกจ่าย 

ตามที่ได้จ่ายจริง เป็นไปตามระเบยีบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดัแล้ว
และไม่พบข้อร้องเรียนการทุจรติ หรือการ
ตรวจสอบพบการทุจรติจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

     5.น.ส.พวงเพชร  นาฬิเก        เดือนละ 3,900 บาท 
   6.น.ส.ณัฐนพิน   จอยรัมย์      เดือนละ 4000 บาท 
   7.น.ส.วรรณศิา   คล้ายบตุร    เดือนละ 3,000 บาท 
   8.จ.อ.ณัทกร  สาวภากาญจน์   เดือนละ 4,000 บาท 
   9.นายอนุสรณ์     โอโลรัมย์     เดือนละ 1,900 บาท 
   10.นายสุทธิศักดิ์  คงถือมั่น      เดือนละ 4,000 บาท 
   11.นายศิวกร     วิปุละ          เดือนละ 4,000 บาท 
   12.จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม        เดือนละ 2,300 บาท  

 

-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

-จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนัก
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พ.ศ. 2558 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม ่

ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯ 
ก าหนดให้จ่าย 

อบต.ตาอ็อง จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วน
ต าบลในสายงานผู้บริหาร จ านวน 7 ราย ดังน้ี  
 1. นายณรงค์       เอิบอิ่ม ปลัดอบต.     เดือนละ 7,000 บาท  
 2. น.ส.อมรรตัน์   ศรีไสว  รองปลัดอบต. เดือนละ 3,500 บาท 
 3. น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม  ผอ.กองคลัง   เดือนละ 3,500 บาท  
 4. นายวิทยากูล   พูนชัย  ผอ.กองช่าง    เดือนละ 3,500 บาท 
 5. นายพัสกร      ประดับสุข  หวัหน้าส านักปลดั 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท   
 6. นางรัชนีกร     ไทยเหียม  ผอ.กองการศึกษาฯ 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท 
 7. นายชัชพิสิฐ    อุไร   ผอ.สวัสดิการสังคม 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท                

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม ่

ถูกต้องจากหน่วยตรวจ 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน 
ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกจิกรรม และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ ีของ อบต.ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็น
ระยะที่ก าหนดเพื่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็น
ตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการ
ท างาน 

   -จัดให้มีการจัดหาวสัดสุ านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  
-มีการจัดท ากิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ในหน่วยงาน
อยู่เป็นระยะ ๆ  
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็น
ระยะๆ  
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การท าอาหารมา
รับประทานร่วมกัน การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น 
 

พบว่า ผลจากการสร้างความสัมพนัธ์
และ ผูกพันในองค์กรท าให้ภาพรวม
การประเมินในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาของ 
บุคลากรมีความสุขมากกับการท างาน
ในหน่วยงาน 

ปัญหาและอุปสรรค  
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกเนื่องจากมีการ ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
1. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พบว่าผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ในระดับ 
   ที่ต่ า เห็นควรพัฒนาพนักงานจ้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น  
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2. การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น 
   ในหน่วยงาน  
3. สร้างบรรยากาศในการท างานจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกับการท างานในหน่วยงาน  
4. กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกัน 
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะเห็นได้ว่ามี
การด าเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้ก าหนด ไว้ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้
งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้  

 
 
           ลงชื่อ        ณัฐติยา   นามวฒัน์      ผูร้ายงาน  
                    (นางสาวณัฐติยา  นามวัฒน์) 
                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 


