
 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการ 
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ของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการ
กำหนดโครงสร้างและ กรอบอัตรา กำลังที่
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

1. ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดปรับปรุง 
ตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามประกาศใช้แผน 
อัตรากำลัง๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ 
พ.ศ.2563 เพื ่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และ การ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ สอด คล้องกับ ส่วนราชการใน
ปัจจุบัน นส.อบต.น้ำจืดน้อย ที ่ รน 73101/61 ลว.14 
ก.พ.63 
2.  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประเภทสามัญ นส.อบต.น้ำจืด
น้อย ที่ รน 73101/149 ลว.22 เม.ย.63 
 

1.2 จัดทำและดำเน ินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
-การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร 
-การสรรหาในตำแหน่งสายปฏิบัติการ 
-การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง 
 

1. ดำเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล สายงาน
ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี ตามประกาศ อบต.น้ำจืดน้อย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2563 
2. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  
3. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปท่ีว่าง ในตำแหน่ง 
คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 
3. ดำเนินการร้องขอให้ สกถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนใน
ตำแหน่งที่ว่าง 
 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ ่นมาดำรงตำแหน่งที ่ว่าง 
หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ที่สูงขึ้น 

1. ดำเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล สายงาน
ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี ตามประกาศ อบต.น้ำจืดน้อย คำสั่ง 143/2563 วันที่ 
16 สิงหาคม 2563  



2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ดำเนินการ
เสร็จสิ้นขบวนการ และ ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
จ้าง คำสั่ง 2/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563  
 

 3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผ ู ้ช ่วยช ่างไฟฟ้า ดำเน ินการเสร ็จสิ้น
ขบวนการ และ ออกคำสั ่งแต่งตั ้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
คำสั่งวันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 3. อยู ่ระหว่างการสรรหาในตำแหน่งที ่ร ้องขอให้ กสถ. 
ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ในตำแหน่งที่ว่าง 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาและ
เลือกสรร 

 - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เล ือกสรรบ ุคคลเป ็น พน ักง าน จ้ างท ั ่ ว ไป ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ตามคำสั ่ง อบต. น้ำจืดน้อย ที่ 
220/๒๕62 ลงวันที่ 25 ต.ค.2562 และคำสั่ง อบต.น้ำจืด
น้อย ที ่80/๒๕63 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2563 

1.5  การค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื ่อเล ื ่อนระดับ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

- ไม่มีการดำเนินการ 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.
2563 โดยบุคลากร เข้าร ับการ อบรม เพื ่อเสร ิมสร ้าง
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ของ อปท. ในปัจจุบัน และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เป็นกรอบในการพัฒนา บุคลากรแต่ละตำแหน่ง
จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ใน หลักสูตรต่าง 
ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตาม
สายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้  
1.นางนมนต์พร  เอียดนุ่น  
คำสั่งที ่1/๒๕63 ลว. 1 มิ.ย 63 
คำสั่งที่ 90/2563 ลว. 17 มิ.ย 63 
2.นางอรษา  จบสุบิน  
คำสั่งที่  15/2563  ลว. 3 ก.พ. 63 
คำสั่งที่  113/2563  ลว. 15 ส.ค. 63 
3.น.ส.ยุพา  เนตรกลัด  
คำสั่งที่ 30/2563 ลว. 25 ก.พ. 2563 



คำสั่งที่ 112/2563 ลว. 15 ก.ค. 2563 
คำสั่งที่ 162/2563 ลว. 21 ก.ย. 63 
4.นายกรกช  ชีวโรรส  
คำสั่งที่ 39/2563 ลว. 13 มี.ค.63 
คำสั่งที่ 102/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 
5.นายธนากร  สุนสนาม 
คำสั่งที่ 112/2563 ลว. 15 ก.ค. 63 
คำสั่งที่ 113/2563 ลว. 15 ก.ค. 63 
คำสั่งที่ 162/2563 ลว. 21 ก.ย. 63 
6.น.ส.อัจฉราภรณ์  แสงมณ ี  
คำสั่งที่ 118/2563 ลว. 24 ก.ค. 63 
คำสั่งที่ 129/2563 ลว. 7 ส.ค. 63 
7.น.ส.อรอุมา  จันทร์นวล  
คำสั่งที่ 118/2563 ลว. 24 ก.ค. 63 
8.นางไพลินท์  โอ่งชิต 
คำสั่งที่ 129/2563 ลว. 7 ส.ค. 63 
9.นางวัชรี  มิ่งแก้ว 
คำสั่งที่ 150/2563 ลว. 8 ก.ย. 63 
10.น.ส.เสาวนีย์  เจนดง 
คำสั่งที่ 162/2563 ลว. 21 ก.ย. 63 
11.จ.อ.พงศักดิ์ อนุญาต  
คำสั่งที่ 162/2563 ลว. 21 ก.ย. 63 
12.นายสุนัย  คลี่ขยาย 
คำสั่งที่ 102/2563 ลว. 30  63 
 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสาย
งานให้อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง 

2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถน 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง เพื ่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ 
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตาม สาย
งาน 
 

 2.5 จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน

- ดำเนินการการพิจารณามอบใบประกาศความดีความชอบ
การปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการ ประจำปี เพื ่อยกย่องชมเชย 



ของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
จืดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 

บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 
1.จ.อ.พงศักดิ์  อนุญาต  ตำแหน่ง นักฒนาชุมชน 
2.นางไพลินท์  โอ่งชิต  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
3.นายสาโรจน์  บุญชด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

2.6 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งดา้นการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง 
ติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงาน มาพัฒนา และ
จัดให้มีขั้นพ้ืนฐานของพนักงาน 
 

3.1 ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย งานตำแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ 
 

- หน่วยงาน มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงความก้าวหน้าใน 
สายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา 
ดังกล่าว 

3.ด้านการธำรง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตำมระยะที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้ว เสร็จ
ที่กำหนดไว้ 
 

3.3 จ ัดให ้ม ีกระบวนการประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช ี ้ว ัด โดยผู ้บ ังค ับบัญชา 
ตามลำด ับ ด ูแล กำก ับ ต ิดตาม และประเม ินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
 

3.4 จัดให้มีกำรพิจารณาความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัต ิหน้าที่ ราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ้

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้ง ที่ 1-
2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2/2563 ตามคำสั่ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 



3.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างทุกคน จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖3 ผลดังนี ้
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล(คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 9 9 
ระดับดีมาก 1 1 
ระดับดี   

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล(คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 9 9 
ระดับดีมาก  1 
ระดับดี   

 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที ่ดี แก่
บุคลากร ในด้าน สภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการ มี
ส่วนรวมในการทำงาน 
 

- ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เขา้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยา่ง ครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให ้บ ุคลากรในสังก ัด ร ับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให ้ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชา มอบหมายงานแก่
ผู ้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น ธรรม ไม่เล ือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และ
ดูแล ผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา ให ้ปฏ ิบ ัต ิงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕6๓ 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที ่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 
ตำบลน้ำจืดน้อย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งที ่ว่าง อีก 
หน้าที่หนึ่ง  
- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักทรัพยากรบุลคล 
ตามคำสั่ง อบต.น้ำจืดน้อย ที่  94 /2563 ลงวันที่ 13 มิ.ย.
2563  
- ดำเนินการปรับปรุงการบางงานและมอบหมายหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนง.จ้าง ปฏิบัติ
หน้าที่ส่วนราชการภายใน อบต.  
-  ม ีการดำเน ินการตามแผน โดยสร ุปรายงานผลการ 
ดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 



5. การสร้าง 
ความสัมพันธ์และ
ผูกพัน ภายใน
องค์กร 

1. จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและ 
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการ ทำงานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคน ร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพ่ือสร้าง บรรยากาศในการ
ทำงาน ตลอดจนเป็น การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของ อบต. ให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. จัดให้มีการประชุมพนักงาน เป็นระยะที่  
กำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ คิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ ทำงาน -อบต.  
4. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเทศกาล 
 

- อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือ ใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด  
- มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
สำนักงานอยู่เป็นระยะ ๆ  
- มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในตำบลอยู่เป็น
ระยะ ๆ  
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น  
- จัดกิจการกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

6. นโยบายด้าน
สวัสดิการและ 
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
 
 

-องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ทุกราย จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 12 ราย  
-องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จัดให้มีสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลมีสิทธิ์เบิก  
-องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่า
บ้านให้กับ พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 
3 ราย ดังนี้  
๑.นายกรกช  ชีวโรรส ปลัด อบต. จำนวนเดือนละ 4,000.- 
บาท  
๒.นายธนากร  สุนสนาม หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน เดือนละ 
5,000 .- บาท  
3.พ.จ.อ.จำรูญ  วรรณา เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จำนวนเดือน
ละ 4,000 บาท  
-อบต .จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทุก คนที่เข้าหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง 
เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิ่มการ ครองชีพ
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘  



-จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับ พนักงาน
ส่วนตำบล ในตำแหน่งที่ม ีระเบียบฯกำหนดให้
จ่าย 
 

-อบต.จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลใน
สายงานอำนวยผู้บริหารจำนวน 3 ราย ดังนี้  
๑ นายกรกช  ชีวโรรส เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท  
๒ นายธนากร  สุนสนาม  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
๓.นายสวนะ  มากศรี   เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

  

 จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
จืดน้อย จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบทุก นโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่
ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 

 


