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องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง - การจัดทำแผนอัตรากำลัง  มีการดำเนินการจดัทำแผนอตัรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้ว 

นโยบายการสรรหาและคดัเลือก -การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-การสรรหาในตำแหน่งสายปฏิบัต ิ

-มีการดำเนินการการสรรหาตำแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลตาอ็อง ระดับกลาง ท่ีว่าง  
-มีการดำเนินการสรรหาในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ที่ว่าง 

นโยบายดา้นบริหารผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ผลดังนี ้

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนตำบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 16 4 
ระดับดีมาก 7 7 
ระดับด ี - 2 

 

นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนกังานจ้าง 

เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูใ้น
หลักสตูรตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้  
1.หลักสูตร เรียนรู้เทคนิคการปฏบิัติงานและบันทึกข้อมลูในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
ระหว่างวันท่ี 3-5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 
ราย คือ นางพนิตพิชา  ขันทอง 
2. หลักสูตร การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินรวมของหนว่ยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายใต้สังกดัเพื่อจัดทำงบการเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 24-26 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท มผีู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ราย ดังนี ้
    1. นางสาวณิชาภัทร   ไม้หอม 
    2. นางสาวพวงเพชร   นาฬิเก 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ อบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต.ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรบัปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวณัฐติยา  
นามวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

นโยบายดา้นสวสัดิการและ 

ผลตอบแทน 
-จัดให้มีบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

- ไม่มีผู้ที่เกษียณราชการ 
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ทุกราย จำนวน 21 ราย  
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลทีม่ีสิทธ์ิเบิก จำนวน 10 ราย  
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธ์ิเบิกคา่เช่าบ้าน จำนวน 10 ราย ดังน้ี  
   1.น.ส.อมรรัตน์  ศรีไสว          เดือนละ 6,000 บาท 
   2.น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม        เดือนละ 3,000 บาท    
   3.น.ส.หฤทัย     สำเร็จดี        เดือนละ 4,500 บาท 
   4.น.ส.พวงเพชร  นาฬิเก        เดือนละ 3,900 บาท 
   5.น.ส.ณัฐนพิน   จอยรัมย์      เดือนละ 4000 บาท 
   6.น.ส.วรรณศิา   คล้ายบตุร    เดือนละ 3,000 บาท 
   7.จ.อ.ณัทกร  สาวภากาญจน์   เดือนละ 4,000 บาท 
   8.นายสุทธิศักดิ์  คงถือมั่น      เดือนละ 4,000 บาท 
   9.นายศิวกร     วิปุละ          เดือนละ 4,000 บาท 
   10.จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม        เดือนละ 2,300 บาท 

-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง 

-จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีเข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสรุินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิม่
การครองชีพช่ัวคราว พ.ศ. 2558 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 -จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรบัพนักงาน
ส่วนตำบลในตำแหน่งที่มีระเบียบฯ 
กำหนดให้จ่าย 

อบต.ตาอ็อง จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลในสายงานผู้บริหาร จำนวน 6 ราย 
ดังนี ้ 
 1. น.ส.อมรรตัน์   ศรีไสว        รองปลัดอบต.              เดือนละ 3,500 บาท 
 2. น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม        ผอ.กองคลัง               เดือนละ 3,500 บาท  
 3. นายวิทยากูล   พูนชัย         ผอ.กองช่าง               เดือนละ 3,500 บาท 
 4. นายพัสกร      ประดับสุข    หัวหน้าสำนักปลัด        เดือนละ 3,500 บาท   
 5. นางรัชนีกร     ไทยเหียม      ผอ.กองการศึกษาฯ      เดือนละ 3,500 บาท 
 6. นายชัชพิสิฐ    อุไร             ผอ.สวสัดิการสังคม      เดือนละ 3,500 บาท                

นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ในการทำงานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนกังาน  
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทำงาน 
ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ด ีของ อบต.ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ  
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นระยะที่
กำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการ
ทำงาน 

-จัดให้มีการจดัหาวสัดุสำนักงาน ครุภณัฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร 
ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานของพนักงาน  
-มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ในหน่วยงานอยู่เป็นระยะ ๆ  
-มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตำบลอยู่เป็นระยะๆ  
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำอาหารมารับประทานร่วมกัน การจัดงานปีใหม่ 
เป็นต้น 
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จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จะเห็นได้ว่ามีการ
ดำเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้กำหนด ไว้ ทำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งาน
ออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้  

 
 
           ลงชื่อ        ณัฐติยา   นามวฒัน์      ผูร้ายงาน  
                    (นางสาวณัฐติยา  นามวัฒน์) 
                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

 

 

 


