
 

 

                               

   
รายงานการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
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แบบรายงานผลการดำเนินการตามโยบายหรือแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านโครงสร้าง
และอัตรากำลัง 

- การจัดทำแผนอัตรากำลัง  
- การวางแผนกำลังคน - 

- จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566  
  เพื่อรองรับภารกิจและพิจารณาปรับปรุงภารกิจให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน   
- มีการดำเนินการวางแผนกำลังคน และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.ตาอ็องแล้ว  

2. ด้านการสรรหา
บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง 

การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าสู่
ตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่น และ
ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบตั ิ

- - ดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  
- ดำเนินการสรรหาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจา้พนักงาน 
  ธุรการ  
- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกีย่วกับการสรรหาและคดัเลือก 

   บุคลากร 
3. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

ส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ  

 
22,000  บาท 

 
 

3,900 บาท 
 
 

26,000 บาท 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี ้ 
  1. หลักสูตร “เจ้าพนักงานธุรการ” รุ่นที่ 148 ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2566 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น จำนวน 1 ราย คือ จ่าสิบเอกสมปอง  เอิบอ่ิม 
  2. หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานปกครอง 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 
โคราช จำนวน 1 ราย คือ นางมณธิรา  ถูกคะเนย์ 
  3. หลักสูตร “นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 1 ราย คือ จ่าเอกณัทกร เสาวภากาญจน์ 

4. ด้านเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน 
   สายอาชีพ 

ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกใหด้ำรง
ตำแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น - 

 - ไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 

5. การบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน 
(Perfomane Management) 

- 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 



ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง 

ใหพ้นักงานส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง   

จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  เบิกตามสิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับ 

ใหพ้นักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร    

จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 54,700 บาท ใหพ้นักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่มีระเบียบฯ กำหนดให้จ่าย จำนวน 13 ราย ดังน้ี  
   1. นางอมรรัตน์   ศิลารักษ์      เดือนละ 6,000 บาท  
   2. น.ส.ณิชาภัทร  ไมห้อม        เดือนละ 5,000 บาท 
   3. น.ส.ศิรินทิพย์  ศรีเทพ        เดือนละ 5,000 บาท  
   4. น.ส.หฤทัย     สำเร็จดี        เดือนละ 4,500 บาท 
   5. น.ส.พวงเพชร  นาฬิเก        เดือนละ 3,900 บาท 
   6. น.ส.ณัฐนพิน   จอยรัมย์      เดือนละ 4,000 บาท 
   7. น.ส.วรรณิศา   คล้ายบุตร    เดือนละ 3,000 บาท 
   8. จ.อ.ณัทกร  สาวภากาญจน์  เดือนละ 5,000 บาท 
   9. นางมณธิรา    ถูกคะเนย์     เดือนละ 3,000 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  
  13. นางสุวิมล    บุญเดีย         เดือนละ 5,000 บาท 

จัดให้มีเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวแก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง 

เบิกจ่ายตามสิทธิ 
ขั้นเงินเดือน 

               

ใหพ้นักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว พ.ศ. 2558 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

 จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งและคา่ตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานส่วน
ตำบลในตำแหน่งที่มีระเบียบฯ กำหนดให้จ่าย 

เบิกจ่ายตามสิทธิ ใหพ้นักงานส่วนตำบลไดร้ับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน 
จำนวน 7 ราย ดังน้ี  
1. น.ส.อมรรตัน์  ศรไีสว     รองปลัด อบต.       เดือนละ 3,500 บาท 
2. น.ส.ณิชาภัทร ไม้หอม     ผอ.กองคลัง          เดือนละ 3,500 บาท 
3. นายศตวรรษ  สมเสมอ    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.สวัสดิการสังคม  เดือนละ 3,500 บาท  
7. นายวัชเรนทร์  เหมือนหมาย ปลัดอบต.         เดือนละ 14,000 บาท 

 - จัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ  ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ  ปฏิบัติงานให้กับพนักงานฯ  
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต  ของพนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพ
การ  ทำงานขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน  ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพื่อ
สร้าง  บรรยากาศในการทำงาน ตลอดจนเป็น 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ อบต.ให้  บุคคลทั่วไปได้ทราบและเขา้ใจ  
- จัดให้มีการประชุมพนักงานฯ เปน็ระยะที ่ กำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะ
และ ความคดิเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค  ในการทำงาน 

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

- มีการจัดหาวสัดสุำนักงาน ครุภณัฑ์ที่จำเป็น เช่น  คอมพิวเตอร์ ตูเ้ก็บ
เอกสาร ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ  เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
-มีการจัดทำกิจกรรม 5ส.และbig cleaning dayในหน่วยงานอยู่เป็นระยะๆ  
- มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีในตำบลอยู่เป็นระยะ ๆ  
- มีการประชุมระดบัผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
- มีการประชุมบคุลากรทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำอาหารมารับประทาน
ร่วมกัน การจดังานปีใหม่  เป็นต้น 

7. ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการรักษาวินัย 

-อบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 บาท บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข  
 

 
จากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบทุกนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้กำหนดไว้ 

ทำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   
                          ลงชื่อ        ณัฐติยา   นามวัฒน์      ผู้รายงาน  
                    (นางสาวณัฐติยา  นามวัฒน์) 
                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


