รายงานผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประเด็นนโยบาย
นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาแผนอัตรากาลัง
-การสรรหาและคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารของ
อบต.
-การสรรหาในตาแหน่งสายปฏิบัติ

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.
และพนักงานจ้าง

ผลการดาเนินงาน
ไม่มีการดาเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
-สรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารของอบต. ที่ว่างมาแทนตาแหน่งที่ว่าง
แต่ยังสรรหาไม่ได้ จึงรายรายจังหวัดนครราชสีมาทราบเพื่อรายงานกรม
ส่งเสริมการปกครองสรรหาต่อไป
-สรรหาพนักงานอบต.มาแทนตาแหน่งว่าง ในตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักจัดเก็บรายได้ จานวน ๓ ราย แต่ยังสรรหา
ไม่ได้ จึงรายงานจังหวัดนครราชสีมาทราบเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองสรรหาต่อไป
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต. และพนักงานจ้างทุกคน
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที๑่ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ผลดังนี้

ระดับการประเมิน

พนักงานอบต.(คน)

ระดับดีเด่น
๒
ระดับดีมาก
๑๑
ระดับดี
๐
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ระดับการประเมิน

ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี

ประเด็นนโยบาย
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
-จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พนักงานจ้าง(คน)

๐
๑๑
๐

พนักงานอบต. (คน)

พนักงานจ้าง(คน)

๑๒
๒
๐

๐
๑๑
๐

ผลการดาเนินงาน
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้
หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การทารายงานการเงินประจาปี
และหมายเหตุประกอบงานการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
มีผู้เข้าอบรมจานวน ๔ ราย ดังนี้
1. นายมงคล
มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. นางสาวพรทิพย์
ท้าวนอก
ผู้อานวยการกองคลัง
๓. นางสาวรุ่งทิวา
พิมพ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นางศรัญญา
เวชยันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หลักสูตร แนวทางระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบันทึกโปรแกรมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีผู้เข้า
รับการอบรมจานวน ๒ ราย ดังนี้
๑.นางปรางค์ทิพย์
จัดนอก
นักพัฒนาชุมชน
๒.นางสาวอรทัย
ไชยนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
หลักสูตร การจัดทาแผนที่ภาษีและสารวจข้อมูลภาคสนาม การนาเข้า
ข้อมูลที่ดินอัตโนมัติ การจัดทาประกาศตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน
๒๕๖๒ ณ โรงแรม อานวยสุข อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น มีผู้เข้ารับการ
อบรม จานวน 3 ราย ดังนี้
๑.นายชาญณรงค์
แกล้วกล้า นายช่างโยธา
๒.นางสาวรุ่งทิวา
พิมพ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓.นางสาวกนกวรรณ หมั่นกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท.(E-LAAS)
ประจาปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน ๔ ราย ดังนี้
1. นายมงคล
มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาวรุ่งทิวา
พิมพ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นางศรัญญา
เวชยันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. นางชญาญ์นันท์
ทองดีนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของอบต.

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร การลงทะเบียนผู้ประกอบการด้วยระบบ EGP ในวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน ๑ ราย ดังนี้
๑.นางชญาญ์นันท์
ทองดีนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของอบต.ที่สามารถเชื่อข้อมูล
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางนภาพร จงนอก นักทรัพย์พยากรบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น -องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีบาเหน็จบานาญแก่พนักงานที่ได้เกษียณ
ไปแล้ว จานวน ๒ ราย
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจาทุกราย จานวนรวมทั้งสิ้น ๒๖ ราย
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
-องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิ์เบิก
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
-องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ตาบล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จานวน ๘ ราย ดังนี้
๑.นายเอนก หิรัญโรจน์ หน.สานักปลัด จานวน เดือนละ ๕,๐๐๐บาท
๒.นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก ผอ.กองคลัง จานวน เดือนละ ๕,๐๐๐บาท
๓.นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์ฯ จานวน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๔.นางปรางค์ทิพย์ จัดนอก นักพัฒนาชุมชน จานวน เดือนละ ๕,๐๐๐บาท

ประเด็นนโยบาย

ประเด็นนโยบาย

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
๕.นางสาวกานต์ชนก แก้วอุดร นักจัดการฯ จานวน เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
๖.นายชาญณรงค์ แกล้วกล้า นายช่างโยธา จานวน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
๗.นางนภาพร จงนอก นักทรัพยากรบุคคล จานวน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
๘.นางสาวเกศินี ฐานวิสัย เจ้าพนักงานธุรการ จานวนเดือนละ๕,๐๐๐บาท
-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน -อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วนตาบล
เทศบาลและพนักงานจ้าง
และพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๕๘
-จัดให้มีเงินประจาตาแหน่งสาหรับพนักงาน
-อบต.จัดให้มีเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบล ในสายงาน
เทศบาลในตาแหน่งที่มีระเบียบฯกาหนดให้จ่าย ผู้บริหารจานวน ๗ ราย ดังนี้
๑ นายนิกร ศิริอุดม
ปลัด อบต.
เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท
๓.นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๔ นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก ผอ.กองคลัง
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๕.นายเอนก หิรัญโรจน์
หัวหน้า สป.
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๖.นายสันติ ท้าวนอก
ผอ.กองช่าง
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและ
-องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ที่
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความ
จาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
พนักงานในสังกัด
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูกพันภายในองค์กร

พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทางานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอบต.
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
-จัดให้มีการประชุมพนักงานอบต.เป็นระยะที่
กาหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทางาน
-อบต.จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร

-มีการจัดทากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสานักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ
-มีการจัดทากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตาบลอยู่เป็นระยะๆ

-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจาทุกต้นเดือน
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จาเป็น
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
ผู้บริหารจานวน ๑ ครั้ง

จากการดาเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จะเห็นได้ว่ามีการดาเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้กาหนดไว้ ทาให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกาหนดไว้

งานบุคคล
สานักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

