
 

 

 

 

 

 

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
อำเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. ดานการสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) 
เพื่อใชในการกำหนดโครงสราง และอัตรากำลังของพนักงาน 
สวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 

ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป มีการติดตาม ประเมิน 
ผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลงั 3 ป อยางตอเน่ือง นำไปสู
การกำหนด จำนวน ประเภท และระดับตำแหนงท่ีเหมาะสม
กับภารกิจงาน (การวิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล และ
การระดมความคิดของคณะกรรมการและผูเก่ียวของ) 

 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานสวน
ตำบล พนักงานจาง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังที่ออกหรือโอน (ยาย) 

1. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทพนักงาน
จางตามภารกิจ ดังน้ี 
- ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กรณลีาออก) 
สังกัดกองคลงั 
2. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทพนักงาน
จางทั่วไป ดังนี้ 
- ตำแหนง ยาม (กรณลีาออก) สังกัดสำนักปลัด 
- ตำแหนง คนงานทั่วไป (กรณีเสียชีวิต) สังกัดสำนักปลัด 

 

1.3 การดำเนินการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง มาดำรงตำแหนงที่วาง 

1. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทพนักงาน
จางตามภารกิจ ดังน้ี 
- ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กรณลีาออก) 
สังกัดกองคลงั 
2. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางประเภทพนักงาน
จางทั่วไป ดังนี้ 
- ตำแหนง ยาม (กรณลีาออก) สังกัดสำนักปลัด 
- ตำแหนง คนงานทั่วไป (กรณีเสียชีวิต) สังกัดสำนักปลัด 

 

1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) 
โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ 2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2. ดานการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนฯ 
ใหสอดคลองตามความจำเปน 

มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 
3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) โดยพิจารณาบุคลากรเขารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนาความรูตามสายงานประจำตำแหนง ใหเปนไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

2.2 กำหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแตละตำแหนง 

มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขาอบรมตามสายงาน
ความกาวหนาในแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 

2.3 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทำงาน บำเหน็จความชอบ พรอม
ท้ังติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและ
จัดใหมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
 

 

3. การรักษาไว 
 
 
 
 
 

3.1 ดำเนินการบันทึก แกไข ปรบัปรุง ขอมูลบุคลากรใน
ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติใหถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

ดำเนินการปรับปรุงขอมูลในระบบดังกลาวตามระยะเวลาที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดทุกระยะ แลวเสร็จทันเวลา
ท่ีกำหนด 

 

3.2 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ท่ีเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

มีการดำเนินการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชาตามลำดับ 
กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาการปฏิบัติงานราชการ
ในความรู ทักษะและสมรรถนะ ทุกคนอยางเปนธรรม เสมอ
ภาค และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

 

3.3 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติงานราชการประจำป เพ่ือยกยองชมเชยแกบุคลากร
ดีเดนดานการปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน 

มีการดำเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามผลการ
ปฏิบัติงานราชการเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

 

3.4 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากรในดาน
สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความปลอดภัยในการทำงาน 
ดานการมีสวนรวมในการทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสาธารณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. ดานการใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
พนักงานสวนตำบล และขอบังคับองคการบริหารสวนตำบล
เพหลา วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 

ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบประมวลจริยธรรมพนักงาน
สวนตำบล และขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลเพหลา     
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 
 

 

4.2 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา
อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 

ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
- การแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในสำนักปลัด 
ตามคำสั่ง อบต.เพหลา ที่ 123/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562 
- การแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง 
ตามคำสั่ง อบต.เพหลา ที่ 124/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562 
- การแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองชาง 
ตามคำสั่ง อบต.เพหลา ที่ 125/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562 
- การแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนาธรรม 
ตามคำสั่ง อบต.เพหลา ที่ 126/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562 
- การแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนาธรรม (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
ตามคำสั่ง อบต.เพหลา ที่ 152/2562 ลว. 25 ตุลาคม 
2562 
 

 

 
 

 

 

 



การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีบุคลากร  ที่มีคนครองท้ังหมด  จำนวน  14 ราย 

ไดรับการพฒันาความรูตามสายงาน  จำนวน 11 ราย  คิดเปน 78.57 % 
 

ลำดับ ช่ือ  -  สกุล ตำแหนง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง วัน/เดือน/ป 
และสถานท่ีอบรม 

คำสั่ง 

1 นายประกอบ  มาศโอสถ ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล/นักบริหารงาน
ทองถิ่น 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
ขั้นตอนการประกาศและแกไขบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง(ภ.ด.ส.3) 
และการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย
ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง(ภ.ด.ส.1) 

วันที่ 6 – 8 ธ.ค.2562 
ณ โรงแรมดีวานา พลาซา  
อาวนาง  จ.กระบี่ 

คำสั่งที่ 166/2562 
ลว. 15 พ.ย. 2562 

สำนักปลัด 
2 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหนาสำนักปลดั/

อำนวยการทองถิ่น 
การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแผน
อัตรากำลัง 3 ป พ.ศ.2564 – 2566  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับ
ใหมของขาราชการสวนทองถิ่น 

วันที่ 24 – 26 ก.ค.
2563 
ณ โรงแรมวังใต  อ.เมือง      
จ.สุราษฎรธาน ี

คำสั่งที่  82/2563 
ลว. 20 ก.ค. 2563 

3 นางสุภาพร  เองฉวน นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชำนาญการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนท่ี 83 วันที่ 21มิถุนายน –  
5 กรกฎาคม 2563 
ณ  สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  ต.คลอง
หนึ่ง  อ.คลองหลวง     
จ.ปทุมธาน ี

คำสั่งที่ 71/2563 
ลว. 12 มิ.ย. 2563 

4 นางนงเยาว  ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

นักทรัพยากรบุคคล  รุนที่ 23 วันที่ 21มิถุนายน –  
5 กรกฎาคม 2563 
ณ  สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  ต.คลอง
หนึ่ง  อ.คลองหลวง     
จ.ปทุมธาน ี

คำสั่งที่ 72/2563 
ลว. 12 มิ.ย. 2563 
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ลำดับ ช่ือ  -  สกุล ตำแหนง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง วัน/เดือน/ป 
และสถานที่อบรม 

คำสั่ง 

5 นางสาวศรัณชกร  ขุนจันทร นิติกรปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพ้ืนที่  
ครั้งที่ 5 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 
ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  
 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธาน ี

คำสั่งท่ี 46/2563 
ลว. 3 ม.ีค. 2563 

6 นายอิบรอหีม  หลีสอ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินบรรจุใหม 

วันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ 
2563  ณ  โรงแรมบีพี  
แกรนดทาวเวอร         
อ.หาดใหญ   จ.สงขลา 

คำสั่งท่ี 23/2563 
ลว. 3 ม.ค. 2563 

7 
 

นางสาวสวลักษณ  ทองมาก เจาพนักงานธุรการชำนาญ
งาน 

- - - 

กองคลัง 
8 นางสาวฐิติรตัน  การแข็ง ผูอำนวยการกองคลัง/

อำนวยการทองถ่ิน 
เตรียมความพรอมในการปดบัญชี ประจำป 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ 
อปท. (e-laas) และแนวทางการบันทึก
บัญชีเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครฐั 
สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 30 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2563  
ณ  ตรังกรุงเทพ   
เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

คำสั่งท่ี 85/2563 
ลว. 24 ก.ค. 2563 

9 นางสายสุณีย  ศักดิ์พรหม นักวิชาการจัดเก็บรายได
ชำนาญการ 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ข้ันตอนการประกาศและแกไขบัญชีรายการ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง(ภ.ด.ส.3) และการ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง(ภ.ด.ส.1) 

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 
2562 
ณ โรงแรมดีวานา พลาซา 
กระบี่ อาวนาง อ.เมือง 
จ.กระบี่ 

คำสั่งท่ี 166/2562 
ลว. 15 พ.ย.2562 
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ลำดับ ช่ือ  -  สกุล ตำแหนง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง วัน/เดือน/ป 
และสถานท่ีอบรม 

คำสั่ง 

10 นางสาวสุจิตรา  กิจวนา นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

การจัดทำรายงานสำรวจสินทรพัยของ 
อปท. พรอมคำนวณ คาเสื่อมราคา สะสม
สินทรัพยและการจัดทำงบทรัพยสินใน
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร (e-laas) 
เพื่อปรับปรุงใหถูกตองตามแนวทางของ
สำนักงานตรวจเงินแผนดินพรอมรายงาน

กรมบัญชีกลาง 

วันที่ 26 -28 มิถุนายน 
2563 

ณ โรงแรมซซีีคเกอร 
กระบี่ รีสอรท จ.กระบี่ 

คำสั่งท่ี 74/2563 
ลว. 24 มิ.ย.2563 

กองชาง 

11 นายสนิท  จุรักษ ผูอำนวยการกองชาง/
อำนวยการทองถิ่น 

- - - 

12 นายสุพจน  ปญญาวี นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 

- - - 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
13 นางสาวถนอมวรรณ  เองฉวน ผูอำนวยการกอง

การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนะธรรม/อำนวยการ
ทองถ่ิน 

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 
2562 ณ โรงแรมดีวานา 
พลาซา อาวนาง จ.กระบี่ 

คำสั่งท่ี 174/2562 
ลว. 6 ธ.ค.2562 

14 นางสาวพัฒนวัลย สุวรรณ
วรชาต ิ

เจาพนักงานธุรการชำนาญ
งาน 

เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใชงาน
โปรแกรมระบบแนะนำอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai 
School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและ
การคัดกรองการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (Kid Diary 
School) ของสถานศกึษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

วันที่ 29 – 31 มกราคม 
2563 
ณ  โรงแรมอเล็กซาน
เดอร ถนนรามคำแหง 
แขวงหัวหมาก 
กรุงเทพมหานคร 

 

คำสัง่ 155/2562 
ลว. 25 ต.ค.2562 
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พนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 14 คน 
ไดรับการพัฒนาเขารับการฝกอบรม จำนวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 11 x 100    =  78.57 % 
                       14 

 


