
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.ด้านการสรรหา 1.1จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงการ
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 

 1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1.นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
บรรจุเมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563 
2.นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  บรรจุ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  โดยพิจารณา
บุคลากร  เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
1.นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง ต าแหน่ง ปลัด อบต. ไทรทอง  และ       
นางสุขกาย  ทองขยัน  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติใหม่กับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ประกอบแนวทางของระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  วันที่ 24 -26 
กรกฎาคม 2563 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ซิตี้  จอมเทียน พัทยา 
ชลบุร ี
2.นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล
บรรจุใหม่  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563   ณ   โรงแรมเดอะ 
เวโล  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  3.นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด และนางสาว

เนตรทราย  จันทร์มี  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน ส่งเสริมจังหวัดปลอดขยะ   
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท   เขาใหญ่-
นครนายก  จังหวัดนครนายก 

  4. นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  นางสุภาภรณ์  
กลิ่นศรีสุข  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   นางสาว
ศุภานันท์  ผลศิริ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสังเวียน  
สุดามาส  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เข้ารับการอบรม
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าร่างขอบเขตงาน การก าหนดราคา
กลาง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างา การอุทธรณ์ การท าสัญญา การ
บริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ฯ  วันที่ 25 – 27 กนัยายน 2563 
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

  5.นางสาวขนิษฐา  คงเสือ  ต าแหน่งครู คศ.1   นางสุพัณณดา  ศรีงาม 
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  และ นางรัตติยา  พึ่งจะฉาย ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2563      
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

  6.นางสุพัณณดา  ศรีงาม ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก และนางรัตติยา  พ่ึงจะฉาย  
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก   เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
รุ่นที่ 2  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  
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 2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management:KM) 

ด าเนินการจัดท าเอกสารความรู้  
1.เรื่อง การจัดการความรู้ กับการบริหารราชการสมัยใหม่ ตอน การสอน
งาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 
2.รายงานจัดการความรู้  เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

3. ด้านเก็บรักษาไว้ 3.1 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

ด าเนินการจัดท าประกาศยกย่องชมเชย พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างผู้ได้รับผลการประเมินมากท่ีสุด 

ปัญหาอุปสรรค 1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติไม่ครบตามแผนอัตราก าลัง 
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆมีการเลื่อน/ยกเลิก 
3.การด าเนินโครงการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรมีน้อย 
4.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต้องเป็นไปตามบริษัทดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถเพ่ิมเติมช่องทางได้ตามความต้องการ 
 

ข้อเสนอแนะ 1.เห็นควรสรรหาบุคลากรให้ครบตามต าแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2. เพ่ิมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในองค์กร 
3. ปรับปรุงการดูแลเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางและบุคลากรต้องสามารถเพ่ิมและปรับปรุงเนื้อหาเองได้ 
 

 
 


