
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตน้มะม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

********* 
1. ภาพรวมของบคุลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง  มีบุคลากรทั้งส้ิน  60  คน  ประกอบด้วย ชาย  29 คน   
หญิง 31 คน  โดยแบ่งเป็นประเภทบุคลากร จากมากไปน้อย  ดังนี้ ข้าราชการ   จ านวน  21   คน  
ลูกจ้างประจ า 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  16  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  21 คน  
ดังแผนภูมิ  1 – 2 
 

  แผนภูมิที่ 1 : จ าแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิที่ 2 : จ าแนกตามประเภท 
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2. สรุปผลการจดักิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน งบประมาณที่ใช้ 
1.นโยบายส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
มีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ครบท้ัง 5 ด้าน 

ด้านที่  1  ก าหนดให้มีการน าระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล และเรื่องอื่นๆ ท่ีเป็นความรู้
ท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน น าแจ้งในท่ีประชุม
อย่างต่อเนื่อง 
ด้านที่ 2 มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ 
ด้านที่ 3 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานของบุคลากร
ทุกคนแยกตามส่วนราชการ รวมถึงค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ เป็นการ
เฉพาะเรื่อง 
ด้านที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารท่ีดี และรวดเร็วใน
องค์กรโดยใช้ Application Line จัดต้ังกลุ่ม Line 
เพื่อการติดต่อส่ือสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
ด้านที่ 5  ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
       1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
       2)  กิจกรรมในโครงการส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โควิค-19 จึงใช้รูปแบบการใช้ความรู้ผ่าน
ส่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Facebook และเอกสาร
เผยแพร่ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
 

15,101 บาท 
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ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 

 
2.นโยบายสรรหาบุคลากรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ด าเนินสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง 
จ านวน 3 ครั้ง  ในต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 2 ครั้ง และ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ โดย
ด าเนินการตามแนวทางประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี โดยเคร่งครัด  
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะของงาน จ านวน 4 คน  แยกเป็น  3 
หลักสูตร 

15,101 บาท 
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                                                      โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด–19)                                                                              
จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจในบางงาน  มีการใช้เทคโนโลยีทางการ 
ส่ือสารเพิ่มมากขึ้น มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้
ข้อมูลได้ในทุกท่ี ทุกเวลา ตลอดจนการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร เพื่อเตรียมการรองรับการ
เกิดความเส่ียงในการบริหารงานจากภัยพิบัติหรือโรคติดต่อต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต   

ปัญหาอุปสรรค คือ ระบบ Internet ของ                                ค่อนข้างช้า ท าให้
เกิดปัญหาในการใช้ระบบส่ือสารท่ีรวดเร็วและทันเวลา หรือ ระบบ Internet ของท่ีบ้านหรือหอพัก 
ค่อนข้างช้า ท าให  การท างานท่ีบ้าน (Work from Home) ช้าไปด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาการจัดประชุม
ออนไลน์ท่ีมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการประชุม VDO Conference เช่น ไม่มีห้องประชุม VDO 
Conference อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ใช้ในการประชุม ออนไลน์ เช่น โน๊ตบุ๊ค กล้องท่ีใช้ในการประชุม  ใน
รูปแบบ Application zoom หรือการประชุมอื่นๆ ในหน่วยงานไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
        อจ ากัดในด้านการส่ือสารผ่าน Application line ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องล่าช้า เพราะ
บางครั้งโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว 

          /               
 ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีทางการส่ือสาร ท่ีทันสมัยได้ตลอดจนการเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น กล้องเว็บแคม (Webcam) ท่ีใช้ส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ 
         
 ส่ิงต่างๆ ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น น่าจะถือเป็นการเปล่ียนแปลงให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (new normal) อย่าง
แท้จริง ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อแล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้แทนรูป
แบบเดิม คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปล่ียนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
        (นางสาวนันท์นภัสร์  วรวัชรกรณ์) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
             ผู้รายงาน 


