
 

 
 

 

 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   

(ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3   

ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง - ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 
นโยบายด้านการสรรหา การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

-การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

- มีการด าเนินการสรรหา โดยรายงานต าแหน่งว่างภายใน 60 วัน ให้ ก.
อบต.จังหวัดยะลา และขอใช้บัญชีจาก กสถ. ในต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และได้แต่งตั้ง
จ านวน 1 ราย  ได้แก่นายมานิตย์ ชุมห้อง 
- สรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง ใน
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวขวัญตา  โทบุรี  
และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ราย  ได้แก่นางมนธิมา  สมใจ 

นโยบายด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างทุกคนครั้งที่  1  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2563 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 15 1 ๐ 
ระดับดีมาก 2 0 4 
ระดับดี 0 0 ๐ 

 

ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2563 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 17 1 4 
ระดับดีมาก 2 0 0 
ระดับดี 0 0 ๐ 

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 
 
 

- มีการจัดส่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา เข้าร่วม
ฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา
ด าเนินการจัดฝึกอบรมขึ้นเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของแต่ละบุคคล  
- องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น โปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงาน
ครู  โปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ต าบลล าพะยา นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

นโยบายสวัสดิการผลตอบแทนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในต าแหน่งที่มี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 

- องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลล าพะยาจัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่
พนักงานส่วนต าบลที่ได้เกษียณไปแล้ว จ านวน 1 ราย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น 19 ราย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 11 ราย  
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดยะลา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน 7 ราย  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายสวัสดิการผลตอบแทนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

- จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับพนักงานกับสถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 
 
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ให้กับ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 

- องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา ได้จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าพะ
ยา โดยได้ด าเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ เช่น  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  ธกส.  และกองทุนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวให้กับประชาชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามโครงการล าพะยาหุบเขาแห่งรัก ปลูกผักกินเอง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าพะยา 

นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจ 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการท างานให้มี
ความสุข 
-มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในต าบลล าพะยาเป็นประจ า
ต่อเนื่องทุกเดือน  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าพะยาให้มีความรักชุมชน รักองค์กรของตนเอง 
 
-มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา จ านวน 1 ครั้ง 

นโยบายด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

-จัดให้มีการสรรหาคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
-มีการมอบเกียรติบัตรคนดี คนเก่ง ขององค์การ
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี  

-องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา ได้ด าเนินการสรรหาคนดีและคนเก่ง
เพ่ือเข้ามาร่วมเป็นทีมงานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา ได้ด าเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับ
พนักงานที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายสร้างความก้าวหน้าในสายงาน -จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วน

ต าบลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน
ในหน่วยงาน  
-มีการส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเก่ียวกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 

-องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยาได้จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของ
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในหน่วยงาน
โดยยึดหลักเกณฑ์ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
-องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยาได้ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้กับ
พนักงานเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลล าพะยา จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบ
ทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา 


