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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง - การจัดทำแผนอัตรากำลัง  
- การวางแผนกำลังคน 

-มีการจัดทำแผนอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 
2564-2566 เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุง ภาระงานใหส้อดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน  
-มีการดำเนินการวางแผนกำลังคน และได้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว  

พบว่า มีจัดทำแผนอัตรากำลังตามกรอบ 
อัตรากำลังที่รองรับภารกจิขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลในปีถัดไป (2564- 
2566) เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ 
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจบุัน 

นโยบายการสรรหาและคดัเลือก -การสรรหาและคัดเลือก
ตำแหน่งผู้บรหิารขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
-การสรรหาในตำแหน่ง 
สายปฏิบตั ิ

-มีการดำเนินการสรรหาในตำแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วน
ตำบลตาอ็อง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
-มีการดำเนินการสรรหาในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ที่ว่าง 
-ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

พบว่าได้มีการสรรหาและคดัเลือกครบทุก
ตำแหน่งแล้ว ยกเว้นตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน และตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข รอ กสถ.เรียก
บรรจุ นอกจากน้ียังได้ดำเนินการ จัดทำ
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นบริหารผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างทุกคนจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 16 5 
ระดับดีมาก 7 7 
ระดับด ี 0 2 

 

คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ผลดังนี ้
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 21 5 
ระดับดีมาก - 7 
ระดับด ี - 2 

 

พบว่า ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 1/2564 
แยกเป็น 
   -พนักงานส่วนตำบล จำนวน 16 ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ 90  
ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จำนวน 7 ราย  ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80-
94.99 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างครั้งท่ี 2/2564 
แยกเป็น 
   -พนักงานส่วนตำบล จำนวน 21 ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ 90  
ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดมีาก ร้อยละ 80-94.99 

นโยบายบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างเข้า รับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร 

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี ้ 
1.หลักสูตร เรียนรูเ้ทคนิคการปฏบิัติงานและบันทึกข้อมลูใน 
  ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ (e-GP) ระหว่างวันท่ี 3-5  
  ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด มผีู้เข้า
รับ 
  การอบรม จำนวน 1 ราย คือ นางพนิตพิชา  ขันทอง 

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง 
นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีที่ได้เข้ารับการอบรม
ได้ให้มีการรายงานผลและถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับการอบรมแก่พนักงานทุกคนทราบ
ด้วยแล้ว 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  2. หลักสูตร การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินรวม 
    ของหน่วยงานต้นสังกัดและหนว่ยงานภายใต้สังกดัเพื่อ 
    จัดทำงบการเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง 
    วันท่ี 24-26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท  
    มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ราย ดังนี ้
    1. นางสาวณิชาภัทร   ไม้หอม 
    2. นางสาวพวงเพชร   นาฬิเก 
3. หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้ระบบสารสนเทศ 
   เพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ  
   หอประชุม อบจ.สุรินทร์ จำนวน 1 ราย คือ นางรัชนีกร  
   ไทยเหียม 
4. หลักสูตร การบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบ 
   บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LASS) ตามมาตรฐานการ 
   บัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรม   ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ มผีู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 
ราย    ดังนี ้
    1. นางสาวหฤทัย       สเพร็จดี 
    2. นางสาวพวงเพชร   นาฬิเก 
    3. นายศิวกร            วิปุละ 
    4. นางพนิตพิชา        ขันทอง 
    5. นางสาวธัญสิริ       เจริญศริิ 
5. หลักสูตร การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในระบบการ 
   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  
   ระหว่างวันท่ี 14-16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนตส์วีท 
   กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ  
    จ.ส.อ.สมปอง  เอิบอ่ิม 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  6. หลักสูตร การบันทึกบัญชีระหว่างกันของสถานศึกษา 
   สังกัด อปท. กับการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำฎีกาอย่าง 
   ละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันท่ี  
   9-11 เมษายน 2564 ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธาน ี
   มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ราย ดังน้ี 
    1. นางวริฐา        รักชาติ 
    2. นางนันทพร    บุหงา 
7. หลักสูตร การสร้างเว็ปไซตส์ำหรับ อปท. ระหว่างวันท่ี  
   4-9 เมษายน 2564 ณ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
   จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ จ.ส.อ.สมปอง  เอิบอ่ิม 
8. หลักสูตร การบันทึกบัญชนีอกระบบบญัชีคอมพิวเตอร ์
   ของ อปท. (e-LASS) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันท่ี  
    4-6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสรุินทร์มาเจสติก จ.
สุรินทรม์ีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ นางสาว
อมรรัตน์     ศรไีสว 

 

 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกีย่วกับบุคคล
ของ อบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต.ที่
สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสมำ่เสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี 
นางสาวณัฐตยิา  นามวัฒน์ นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

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

นโยบายดา้นสวสัดิการและ 

ผลตอบแทน 
จัดให้มีบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
-จัดให้มีสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล  

- จัดให้มีสวัสดิการคา่รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล 
ทุกราย จำนวน 21 ราย  
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ตำบลที่มสีิทธ์ิเบิก จำนวน 13 ราย  

พบว่า  ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

ของพนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้านเบิกจ่าย 

ตามที่ได้จ่ายจริง เป็นไปตามระเบยีบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดัแล้ว 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

 -จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธ์ิ
เบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 12 ราย ดังน้ี  
   1.น.ส.อมรรัตน์  ศรไีสว          เดือนละ 6,000 บาท 
   2.น.ส.ณิชาภัทร  ไมห้อม        เดือนละ 3,000 บาท 
   3.น.ส.ศศิวิมล    มาลัย          เดือนละ 4,500 บาท 
   4.น.ส.หฤทัย     สำเรจ็ดี        เดือนละ 4,500 บาท 
    5.น.ส.พวงเพชร  นาฬิเก        เดือนละ 3,900 บาท 
   6.น.ส.ณัฐนพิน   จอยรมัย์      เดือนละ 4000 บาท 
   7.น.ส.วรรณิศา   คล้ายบุตร    เดือนละ 3,000 บาท 
   8.จ.อ.ณัทกร  สาวภากาญจน์   เดือนละ 4,000 บาท 
   9.นายอนุสรณ์     โอโลรมัย์     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  

และไม่พบข้อร้องเรียนการทุจรติ หรือ
การตรวจสอบพบการทุจริตจาก
หน่วยงานตรวจสอบ 

-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 

-จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ 
พนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิม่การครอง
ชีพช่ัวคราว พ.ศ. 2558 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่ 
ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ 

-จัดให้มีเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับพนักงานส่วนตำบลใน
ตำแหน่งท่ีมีระเบียบฯ 
กำหนดให้จ่าย 

อบต.ตาอ็อง จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วน
ตำบลในสายงานผู้บริหาร จำนวน 7 ราย ดังน้ี  
 1. น.ส.อมรรัตน์   ศรไีสว รองปลดัอบต. เดือนละ 3,500 บาท 
 2. น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม ผอ.กองคลัง  เดือนละ 3,500 บาท 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่ 
ถูกต้องจากหน่วยตรวจ 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  3. นายวิทยากลู   พูนชัย  ผอ.กองช่าง    เดือนละ 3,500 บาท 
 4. นายพัสกร  ประดับสุข หัวหนา้สำนักปลดั                                                 
เดือนละ 3,500 บาท   
 5. นางรัชนีกร     ไทยเหียม  ผอ.กองการศึกษาฯ                                                  
เดือนละ 3,500 บาท 
 6. นายชัชพิสิฐ    อุไร   ผอ.สวัสดิการสังคม                                                  
เดือนละ 3,500 บาท                

 

นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ในการ
ทำงานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการทำงาน 
ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกจิกรรม และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการทำงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี ของ อบต.ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็น
ระยะที่กำหนดเพื่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็น
ตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการ
ทำงาน 

   -จัดให้มีการจัดหาวสัดสุำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  
-มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ในหน่วยงาน
อยู่เป็นระยะ ๆ  
-มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตำบลอยู่เป็น
ระยะๆ  
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำอาหารมา
รับประทานร่วมกัน การจดังานปีใหม่ เป็นต้น 
 

พบว่า ผลจากการสร้างความสัมพนัธ์
และ ผูกพันในองค์กรทำให้ภาพรวม
การประเมินในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาของ 
บุคลากรมีความสุขมากกับการทำงาน
ในหน่วยงาน 
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ปัญหาและอุปสรรค  
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ได ้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
1. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พบว่าผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ใน
ระดับ 
   ที่ตำ่ เห็นควรพัฒนาพนักงานจ้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น  
2. การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น 
   ในหน่วยงาน  
3. สร้างบรรยากาศในการทำงานจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานในหน่วยงาน  
4. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกัน 
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จะเห็นได้ว่ามี
การดำเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้กำหนด ไว้ ทำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้
งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้  

 
 
           ลงชื่อ        ณัฐติยา   นามวฒัน์      ผูร้ายงาน  
                    (นางสาวณัฐติยา  นามวัฒน์) 
                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


