
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร    
ที ่    ที่ นม ๘๙๖๐๑/                                        วันที ่    ๔     ตุลำคม   ๒๕๖๕       
เรื่อง   รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร  ได้จัดท ำประกำศ  เรื่อง  นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล  ลงวันที่   ๑๑  มกรำคม  ๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  นั้น  

บัดนี้  ได้สิ้นสุดปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  แล้ว  จึงขอรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      (ลงชื่อ)     ผู้รำยงำน 
               (นำงสุธิชำ   ชิดเชื้อ) 

  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  เพ่ือโปรดทรำบ 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นำงสำวเสำวนีย์  เทษะนอก) 

         หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  เพ่ือโปรดทรำบและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในอนาคตต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นำยนิคม   ช่ำงเกวียน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รักษำรำชกำรแทน 
          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ทราบ 

 
     (ลงชื่อ) 
         (นำยสุวิชญ์   ห้อยไธสง) 

             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลและ 
วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 
ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 



 
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยวิเครำะห์
อัตรำก ำลัง 

- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
- กำรวำงแผนก ำลังคน 

-ไม่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและแผนอัตรำก ำลังตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
-มีกำรด ำเนินกำรวำงแผนก ำลังคน และได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนแล้ว 

กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังตำมกรอบ 
อัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลในปีถัดไป (2564- 
2566) เพ่ือรองรับภำรกิจของ
หน่วยงำน และกำรพิจำรณำปรับปรุง
ภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำร
ในปัจจุบัน 
 

นโยบำยกำรสรรหำ
และคัดเลือก 

-กำรสรรหำในต ำแหน่งสำยงำน 
ผู้ปฏิบัติ 

-มีกำรด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนผู้ปฏิบัติของพนักงำนส่วนต ำบล
ที่ว่ำง ได้แก่ นักวิชำกำรเกษตร สังกัด ส ำนักปลัด, นักพัฒนำชุมชน สังกัด 
กองสวัสดิกำรสังคม เจ้ำพนักงำนพัสดุ  สังกัด กองคลัง และนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภำยใน 
-ได้จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

พบว่ำได้มีกำรสรรหำและคัดเลือกยังไม่
ครบทุกต ำแหน่ง นอกจำกนี้ยังได้
ด ำเนินจัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เกี่ยวกับกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยด้ำนบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคน
จ ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖5 ผลดังนี้ 

ระดับกำรประเมิน พนักงำนส่วนต ำบล (คน) พนักงำนจ้ำง (คน) 

ระดับดีเด่น ๓ - 

ระดับดีมำก ๑๕ 3 

ระดับดี - 12 

ระดับพอใช้ - - 

บรรจุไม่ถึง 6 เดือน - - 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕๖5 

ระดับกำรประเมิน พนักงำนส่วนต ำบล (คน) พนักงำนจ้ำง (คน) 

ระดับดีเด่น 20 - 

ระดับดีมำก - 3 

ระดับดี - 12 

ระดับพอใช้ - - 

บรรจุไม่ถึง 6 เดือน - - 
 

พบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงครั้งท่ี1/2565 
แยกเป็นพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 3 
รำย อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป และจ ำนวน  ๑๕  คน และอยู่ใน
ระดับดีมำก ร้อยละ 80 - 90 
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 รำย อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 75 - 85 จ ำนวน 3 
รำย อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 84 – 
94   

 

ผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงครั้งที่ 2/2565 แยก
เป็นพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 20 
รำย อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป และพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 รำย
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 75-85 จ ำนวน 
๓ รำย อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 84 -
94   

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยด้ำนบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน ๒๕๖5 ผลดังนี้ 

ระดับกำรประเมิน พนักงำนครู (คน) 

ระดับดีเด่น ๒ 

ระดับดีมำก 3 

ระดับดี - 

ระดับพอใช้ - 

บรรจุไม่ถึง 6 เดือน - 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ๒๕๖5 

ระดับกำรประเมิน พนักงำนครู (คน) 

ระดับดีเด่น ๒ 

ระดับดีมำก 3 

ระดับดี - 

ระดับพอใช้ - 

บรรจุไม่ถึง 6 เดือน - 
 

พบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนของครศููนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565 
พนักงำนครู จ ำนวน 3 รำย อยู่ใน
ระดับดีมำก ร้อยละ 80 – 89.99 
ร้อยละกำรเลื่อน 2.๔0 จ ำนวน 2 รำย 
อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ร้อยละกำรเลื่อน 2.๗0 

 

 

 

ผลกำรปฏิบัติงำนของครศููนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ครั้งที ่2/2565 พนักงำนครู 
จ ำนวน 3 รำย อยู่ในระดับดีมำก ร้อย
ละ 80–89.99ร้อยละกำรเลื่อน2.๔0 
จ ำนวน 2 รำย อยู่ในระดับดีเด่น ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป ร้อยละกำรเลื่อน 2.๗0 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

-จัดส่งพนักงำนส่วนต ำบล ครูและ
พนักงำนจ้ำงเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ดังนี้ 
1. อบรมด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ภำยใต้
กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓     (ว ๘๔๕)  และกำรบริหำรสัญญำตำม
มำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในช่วงสถำนกำรณ์  Covid-๑๙ (ว 
๖๙๓)  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี  
- อบรมหลักสูตร”แนวทำงกำรบริหำรงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
และกำรบริหำรงำนงบค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่มีภำวะพ่ึงพิง(ค่ำบริกำร 
LTC) ในกำรดูแลผู้สูงอำยุและบุคคลอื่นที่มีภำวะพ่ึงพิงในภำวะวิกฤติเกิด
โรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่” รุ่นที่ ๑๐ 
- อบรมหลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ววำมรับผิดทำงละเมิด วิธีปิิบัติ
รำชกำรทำงปกวรอง กำรด ำเนินวดีทำงปกวรอง และกรณีศึกษำแนว   
ว ำวินิจฉัยของศำลปกวรอง  รุ่นที่  ๒  
- นำยนิคม  ช่ำงเกวียน  ต ำแหน่ง รองปลัด 
2. กำรปิดบัญชีของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ  
กำรท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนภำยใต้สังกัดในระบบ 
(E-LASS)  ประจ ำปี ๒๕๖๔  รุ่นที่ ๕  
-หลักสูตร “กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีตำมกำร
แก้ไขของ สตง.และกำรตรวจสอบสินทรัพย์ วิดว่ำเสื่อมรำวำกำรพิสูจน์
ยอดเงินสะสม กำรจัดท ำรำยงำนวัสดุวงเหลือ (แบบ อปท.วส.) ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำวรัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำวรัฐ ส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕”   
 - นำงสำวสุมำลัยอยู่สุข ต ำแหน่ง ผอ.กองคลัง 

พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
มีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
ท ำให้กำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมยังไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 
ต ำแหน่งนอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้เข้ำ
รับกำรอบรมได้ให้มีกำรรำยงำนผล
และถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรม
แก่พนักงำนทุกคนทรำบด้วยแล้ว 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  ๓. อบรมหลักสูตร”แนวทำงกำรบริหำรงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ 
และกำรบริหำรงำนงบค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่มีภำวะพ่ึงพิง(ค่ำบริกำร 
LTC) ในกำรดูแลผู้สูงอำยุและบุคคลอื่นที่มีภำวะพ่ึงพิงในภำวะวิกฤติเกิด
โรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่” รุ่นที่ ๑๐ 
- นำงสำวเสำวนีย์  เทษะนอก ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๔. อบรมหลักสูตร “กำรก ำหนดและปรับปรุงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
และสวัสดิกำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น” 
- นำงสุธิชำ  ชิดเชื้อ  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล 
๕. อบรมหลักสูตรกำรปิดบัญชีของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในไฟล์ Excel 
แบบอัตโนมัติ  กำรท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในระบบ(E-LASS)  ประจ ำปี ๒๕๖๔  
รุ่นที่ ๕  
-หลักสูตร “กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีตำมกำร
แก้ไขของ สตง.และกำรตรวจสอบสินทรัพย์ วิดว่ำเสื่อมรำวำกำรพิสูจน์
ยอดเงินสะสม กำรจัดท ำรำยงำนวัสดุวงเหลือ (แบบ อปท.วส.) ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำวรัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำวรัฐ ส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕”   
- นำงสำวชลดำ  สูญกลำง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
๖. อบรมหลักสูตรกำรปิดบัญชีของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในไฟล์ Excel 
แบบอัตโนมัติ  กำรท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในระบบ 
(E-LASS)  ประจ ำปี ๒๕๖๔  รุ่นที่ ๕  
 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  -อบรมหลักสูตร “กำรบริหำรงบประมำณสถำนศึกษำ สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ” รุ่นที่  ๕ 
- นำงทัศนีย์   โยงไธสง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 
๗. อบรมหลักสูตร “กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีตำม
กำรแก้ไขของ สตง.และกำรตรวจสอบสินทรัพย์ วิดว่ำเสื่อมรำวำกำร
พิสูจน์ยอดเงินสะสม กำรจัดท ำรำยงำนวัสดุวงเหลือ (แบบ อปท.วส.) 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำวรัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำวรัฐ ส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕”    
- นำงสำววรำภรณ์  วรโพธิ์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ   
๘. อบรมหลักสูตร “กำรบริหำรงบประมำณสถำนศึกษำ สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ” รุ่นที่  ๕  มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน  ๔  รำย 
ดังนี้ 
 - นำงฉวีวรรณ  ประทุมเมศ  ต ำแหน่ง ครู คศ.2 
 - นำงสัมฤทธิ์  งำมตรง     ต ำแหน่ง ครู คศ.2 
 - นำงเสริมสวย  แววไธสง  ต ำแหน่ง ครู คศ.๑ 
 - นำงสุภำภรณ์  เทศไธสง  ต ำแหน่ง ครู คศ.๑ 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ อบต. 

๙. อบรมหลักสูตร “เทวนิวกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจำกกำรส ำรวจข้อมูลภำวสนำมและข้อมูลตำมมำตรำ ๑๐ โดย
โปรแกรมแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX GIS  LTAX 
๓๐๐๐) เพ่ือรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE .ในกำรจัดเก็บภำษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย พร้อมเชื่อมปรับฐำนข้อมูลผู้ช ำระภำษี กับ  
e-LAAS แบบอัตโนมัติ” 
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน  ๓  รำย ดังนี้ 
- นำงสำวสุมำลัย  อยู่สุข  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
- นำงสำวพรรณทิพำ  ปิดตำระเก  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
- นำงขนิษฐำ  ทองพรำว  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
-มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต.ที่สำมำรถเชื่อม
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกำรปรับปรุงข้อมูล
อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นำงสุธิชำ  ชิดเชื้อ นักทรัพยำกรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีกำร 
ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกร
ท้องถิ่นแห่งชำติที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำง  
http://lhr.dla.go.th/hr/ 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยด้ำน
สวัสดิกำรและ
ผลตอบแทน 

จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 
-จัดให้มีสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร 
-จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน
ครู  ทุกรำย จ ำนวน ๒๕ รำย 
-จัดให้มีสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์
เบิก จ ำนวน 5 รำย 
-จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกค่ำเช่ำ
บ้ำน  จ ำนวน ๔ รำย ดังนี้ 
๑. นำยนิคม  ช่ำงเกวียน  รองปลัด อบต.  
๒. นำงสำวสุมำลัย  อยู่สุข ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง  
๓. นำงสำวชลดำ  สูญกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
4. นำงสำวเบญจมำศ  ทศรำช เจ้ำพนักงำนธุรกำร(กองช่ำง)  

พบว่ำด้ำนสวัสดิกำรและผลตอบแทน 
ของพนักงำน เช่น ค่ำเช่ำบ้ำนเบิกจ่ำย 
ตำมท่ีได้จ่ำยจริง เป็นไปตำมระเบียบ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
แล้วและไม่พบข้อร้องเรียนกำรทุจริต  
หรือกำรตรวจสอบพบกำรทุจริตจำก 
หน่วยงำนตรวจสอบ 
 
 

 
 จัดให้มีเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวแก่ 

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 

-จัดให้มีกำรจ่ำยเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงทุกคนที่เข้ำหลักเกณฑ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรให้
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พบว่ำได้มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำม 
ระเบียบฯ ไม่พบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยที่ไม่ 
ถูกต้องจำกหน่วยตรวจสอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

-จัดให้มีเงินประจ ำ
ต ำแหน่งส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบล
ในต ำแหน่งที่มี
ระเบียบฯ ก ำหนดให้
จ่ำย 

อบต.ตลำดไทร จัดให้มีเงินประจ ำ
ต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบลในสำย
งำนผู้บริหำร  จ ำนวน  5  รำย  ดังนี้ 
๑. นำยนิคม  ช่ำงเกวียน รองปลัดอบต.    
เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท 
๒. นำงสำวเสำวนีย์  เทษะนอก หัวหน้ำ
ส ำนักปลัด  
    เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท 
๓. นำงสำวสุมำลัย  อยู่สุข ผอ.กองคลัง 
เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท 
๔. นำยพิรมย์  ไทยนอก ผอ.กองช่ำง 
เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท 
5. นำงอรัญญำ  โพยนอก ผอ.กอง
กำรศึกษำ เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท 
๖. นำงสำวประสำร  มะลิรัมย์ ผอ.กอง
สวัสดิกำรสังคม  
    เดือนละ ๓,๕๐๐  บำท 

พบว่ำได้มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบฯ ไม่พบว่ำมีกำรเบิกจ่ำย    
ที่ไม่ถูกต้องจำกหน่วยตรวจสอบ 

 

-จัดให้มีเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับ
พนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งที่มี
ระเบียบฯ ก ำหนดให้จ่ำย 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบำยกำรสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์และ
ผูกพันภำยในองค์กร 

-จัดให้มีกำรจัดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและ
กระบวนกำรขั้นพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำน 
-จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของพนักงำนในสังกัดที่สะท้อนภำพกำร
ท ำงำนขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท ำงำน ตลอดจนเป็น
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ อบต.ให้
บุคคลทั่วไปได้ทรำบและเข้ำใจ 
-จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนเป็นระยะที่
ก ำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและควำม
คิดเห็นตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำร
ท ำงำน 

-จัดให้มีกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
-มีกำรจัดท ำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในหน่วยงำนอยู่
เป็นระยะ ๆ 
-มีกำรจัดท ำกิจกำรจิตอำสำเพ่ือพัฒนำพื้นที่ในต ำบลอยู่เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนทุกคนเป็นประจ ำทุกต้นเดือน 
-จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในองค์กร เช่น ท ำอำหำรกลำงวัน
รับประทำนร่วมกัน กำรจัดงำนปีใหม่ เป็นต้น 

พบว่ำผลจำกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
และผูกพันในองค์กรท ำให้ภำพรวมกำร
ประเมินในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำของ 
บุคลำกรมีควำมสุขมำกกับกำรท ำงำน
ในหน่วยงำน 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. กิจกรรมหรือโครงกำรเกี่ยวกับนโยบำยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่สำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน 
    ภำยนอกเนื่องจำกมีกำรระบำดของโรคโควิด – 19 อย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. นโยบำยด้ำนบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง พบว่ำผลกำรประเมินของพนักงำนจ้ำงอยู่ในระดับ 
    ทีต่่ ำ เห็นควรพัฒนำพนักงำนจ้ำงให้มีผลกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น 
2. สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนจะส่งผลให้บุคลำกรมีควำมสุขกับกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

   จำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทรจะเห็นได้ว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ครบถ้วนทุกนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองเพ่ือให้งำนออกมำได้ดีที่สุดสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ปัญหำให้กับพ้ืนที่ตำมภำรกิจและหน้ำที่ของท้องถิ่นที่มีพระรำชบัญญัติก ำหนดไว้ 
 


