
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

ของ 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 



 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง  -หน่วยงานมีแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-

2566 ไว้ใช้ในหน่วยงาน 
 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่ง
ผู้บริหารของ อบต. 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 

 -ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสาย
งานผู้บริหารของ อบต.ว่าง 
-ไม่มีการสรรหา เนื่องจากไม่มีต าแหน่งว่าง 

 

นโยบายด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทุกคน จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้  ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

(คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 15 5 
ระดับดีมาก 4 14 
ระดับดี 0 0 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
ส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 22 3 
ระดับดีมาก 0 11 
ระดับดี 0 4 

 

 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้  
หลักสูตร โครงการเจาะประเด็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   
จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 1 ราย 
1.นางวิจิตรา  อุดร  นักจัดการงานทั่วไป 
ช านาญการ 
หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 1 ราย 
1.นางเพ็ญศรี อินทร์ทิพย์  นักวิชาการพัสดุ 
   ช านาญการ 
หลักสูตร วิธีปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ตั้งแต่
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท าทะเบียนการค านวณค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี LAAS  จ านวน 2 ราย  
1.นางสาวจิราพร  พูลอ่อน  ผู้อ านวยการ 
   กองคลัง 
2.นางเพ็ญศรี  อินทร์ทิพย์  นักวิชาการพัสดุ 
   ช านาญการ 

 

 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้  
หลักสูตร การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(ฉบับใหม่) ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ มี
2564 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 1 ราย 
1.นายพิทักษ์  ทองพันชั่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการ 
หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 1 ราย 
1.นางเพ็ญศรี อินทร์ทิพย์  นักวิชาการพัสดุ 
   ช านาญการ 
หลักสูตร วิธีปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ตั้งแต่
จัดซื้อจัดจ้าง จัดท าทะเบียนการค านวณค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี LAAS  จ านวน 2 ราย  
1.นางสาวจิราพร  พูลอ่อน  ผู้อ านวยการ 
   กองคลัง 
2.นางเพ็ญศรี  อินทร์ทิพย์  นักวิชาการพัสดุ 
   ช านาญการ 

 

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้  
หลักสูตร การเจาะประเด็นการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหาร
ท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่น  ระหว่าง
วันที่ 6 – 8  ตุลาคม  2564 ณ  โรงแรมสุนีย์
แกรนด์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 4 ราย 
1.นายจิรศักดิ์   ปัญญาคม  รองปลัด อบต. 
2.นางปุญญาภา พรมโลก  หัวหน้าส านักปลัด 
3.น.ส.มนฤดี ใจอยู่  นักวิชาการตรวจสอบ 
    ภายในช านาญการ 
4.นางวิจิตรา  อุดร  นักจัดการงานทั่วไป 
   ช านาญการ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

 - ไม่มี 
 
-ต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลทุกราย จ านวน 22 ราย 
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-ต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 
จ านวน 13 ราย ดังนี ้
1.นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม  รองปลัด อบต.  
จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
2.นายสมเกียรติ รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง  
จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
3.นางสาวจิราพร  พูลอ่อน   ผู้อ านวยการ 
กองคลัง  จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
4.นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกอง
การศีกษา  จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
5.นางปุญญาภา  พรมโลก  หัวหน้าส านักปลัด 
จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
6.นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
7.นางเพ็ญศรี  อินทร์ทิพย์  นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
8.นางวิจิตรา อุดร นักจัดการงานทั่วไป 
ช านาญการ  จ านวนเดือนละ 3,000 บาท 

 

 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

 -จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 9.นายช านาญ รองเมือง  นิติกรช านาญการ 
จ านวนเดือนละ 3,000 บาท 
10.นางสาวณภาภัช  มีพร้อม  นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
11. นางบัวรัตน์ คุณสวรรค์ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
12.นายปัณณพัฒน์ เนาวบุตร  เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯช านาญงาน จ านวนเดือนละ 3,000 
บาท 
13.นายเชาวฤทธิ์ สิทธิโท นายช่างโยธาช านาญ
งาน  จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
14.นายสมพงษ์ รัศมี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน จ านวนเดือนละ 2,500 บาท 
 
-อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนที่
เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2558  

 

 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
  -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ

พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งที่มี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สายงานผู้ปฏิบัติใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
 

 -องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงาน
ผู้บริหาร จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
1.นายจิรศักดิ์   ปัญญาคม รองปลัด อบต. เดือน
ละ 3,500  บาท 
2.นางปุญญาภา พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด 
เดือนละ 3,500 บาท 
3.นายสมเกียรติ รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง 
เดือนละ 3,500 บาท  
4.นางสาวจิราพร พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง 
เดือนละ 3,500 บาท 
5.นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ เดือนละ 3,500 บาท 
6.นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม  หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป เดือนละ 1,500 บาท 
            
-ต าบลได้ให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน 
ส่วนต าบลในสายงานผู้ปฏิบัติ จ านวน 4 ราย 
ดังนี้ 
1.น.ส.ทรัพย์ทวี  มะณีย์  ครู คศ.2 จ านวนเดือน
ละ 3,500 บาท 
2..นางสุมนา ทองพันชั่ง  ครู คศ.2 จ านวนเดือน
ละ 3,500 บาท 
 
                    

 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สายงานผู้ปฏิบัติใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
 
 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างาน
และกระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน 

 3.นางกัญญารัตน์ นนทะบุตร  ครู คศ.2 จ านวน
เดือนละ 3,500 บาท 
4..นางยุพาภรณ์  สิงห์ค า  ครู คศ.2 จ านวน
เดือนละ 3,500 บาท 
 
                    

 

 
 

1.  ปัญหาและและอุปสรรคเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
.........................-งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจ านวนจ ากัด  ไม่ครอบคลุมต าแหน่งที่มีอยู่.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. ............................................................................................... 

2.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
...........................-ตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอกับต าแหน่งที่มีอยู่.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
 


