
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการเเ่นนเผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเเป็นต้น     
3. ใ่้ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผนานมาเ(พ.ศ.เ2562)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณเพ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

ของเ 
องค์การบริหารสนวนต าบลทุนงแก 

อ าเภอเจริญศิลป์เเจังหวัดสกลนคร 
 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณเพ.ศ.๒๕๖๒ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ อบต. 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากไม่มีต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารของ อบต. ว่าง 
-สรรหาพนักงานส่วนต าบล มาแทนต าแหน่งว่าง ใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
นางสาวฐา นิดา   หันจาง สิท ธ์ิ   และต าแห น่ง         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑  ราย  
ได้แก่  นายอภิสิทธ์ิ  ภูธร 
และต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ๑  ราย  ได้แก่  
นางสาวชลธิชา  พจนา  โดยการรับโอน   

นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล   และ
พนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังน้ี 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานเเเเเเ
สนวนต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น ๒ - 
ระดับดีมาก ๑๔ ๑๒ 
ระดับดี - - 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานเเเเเเ
สนวนต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น ๑๖ - 
ระดับดีมาก - ๑๒ 
ระดับดี - -  

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานพนักงานส่วน
ต าบลเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ของ อบต. 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังน้ี 
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกลยุทธ์
การพัฒนาประเทศ  รุ่นที่ ๒๗  ระหว่างวันที่21-22 
มีนาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  
กทม. 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน  ๒  ราย ดังน้ี 
๑.นางประภาพร  เกษเกษร         นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ 
๒. นางดวงจันทร์  เมฆวัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

หลักสูตรเการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท างบประมาณตามแนวทาง
ที่ส านักงบประมาณก าหนด  ระหว่างวันที่  3-5  มีนาคม  
2562  ณ  โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี   มีผู้เข้า
อบรมจ านวน  ๓  ราย ดังน้ี 
๑.นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์        ปลัดอบต. 
๒.นางสุริวิภา  สัพโส          หัวหน้าส านักปลัด 
๓. นางประภาพร  เกษเกษร   นักวิเคราะห์ฯ 
หลักสูตรเ  การจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ลงทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และ พรบ.ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒     
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรม วี
วิชญ์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑ ราย ดังน้ี 
๑.นางจิสราวดี  ศรีจ าพลัง         เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
  
หลักสูตร  อบรมสัมมนาการเปล่ียนแปลงมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๙-๑๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ โรงแรม       สยามแกรนด์  อ.
เมือง  จ.อุดรธานี   มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๔ ราย 
ดังน้ี 
๑.นางสุริวิภา  สัพโส   หัวหน้าส านักปลัด 



๒. นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์   ปลัด อบต. 
๓. นางบรรทม  เงินกลม  ครู 
๔. นางนาลี  แก้วสะเทือน  ครู 
 

หลักสูตร อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์การยกเลิกบัญชี
มือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ระบบ E-laas สู่การ
ปิดบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รุ่นที่ ๓     ระว่างวันที่  
๑๖-๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๒ ณ  โรงแรมสยามแกรนด์  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๓  ราย ดังน้ี 
๑.นางนงเยาว์  หนูแก้ว        จพง.การเงินฯ 
๒.นางไพวรรณ  ศิลารักษ์      นักวิชาการเงินฯ 
๓.นางดวงจันทร์  เมฆวัน   ผอ.กองคลัง 
 

หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามการน าเข้าข้อมูลที่ดินอัตโนมัติ
การจัดท าประกาศตาม พรบ.ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๓   ระว่างวันที่  ๑๖-๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๒ ณ  
โรงแรมสยามแกรนด์  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๓  ราย ดังน้ี 
๑.นางจิสราวดี  ศรีจ าพลัง        จพง.จัดเก็บฯ 
๒.นางดวงจันทร์  เมฆวัน   ผอ.กองคลัง 
๓. นายชาญยุทธ  หนูแก้ว  นายช่างโยธาอาวุโส 
 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-อบต. จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน
อบต. จ านวนรวมทั้งส้ิน  ๑๘ ราย 
-อบต. จัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงาน อบต.ที่มีสิทธ์ิเบิก 
- อบต. จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานอบต. 
ที่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน  ๔ ราย ดังน้ี 
๑.นายเจียง  เกษเกษณ    ผอ.กองช่าง  จ านวนเดือนละ  
๔,๐๐๐ บาท 
๒.นางไพวรรณ  ศิลารักษ์   นักวิชาการเงินฯ         
จ านวน เดือนละ  ๑,๙๐๐ บาท 
๓.นายพรชัย  ปิ่นใจ  ผอ.กองการศึกษา จ านวน เดือน
ละ ๔,๐๐๐ บาท 



นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานอบต. ในต าแหน่ง
ที่มีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานจ้าง 
 

๑.นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ์  ปลัด อบต. จ านวน เดือน
ละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒.นางสุริวิภา  สัพโส  หน.สป. จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท 
๓.นางจินดาภรณ์  ลาลด  รองปลัด อบต. จ านวน เดือน
ละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔.นางดวงจันทร์  เมฆวัน   ผอ.กองคลัง จ านวน เดือน
ละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.นายเจียง  เกษแกษร  ผอ.กองช่าง จ านวน เดือนละ 
๓,๕๐๐ บาท 
๖.นายพรชัย  ปิ่นใจ  ผอ.กองการศึกษา  จ านวนเดือน
ละ ๓,๕๐๐ บาท 
๗.นางสาวมาศจุฑา  ถาบุตร  ผอ.กองสวัสดิการ จ านวน
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท   
๘.นางนาลี  แก้วสะเทือน  ครู  จ านวนเดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท 
 
 
 
-อบต.  จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. 
จังหวัดสกลนคร  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ให้พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักจ้างของอบต. ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของอบต. ให้

-อบต. จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น 
เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่
เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้น



บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานอบต.
เป็นระยะที่ก าหนดเพื่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน 
-อบต. จัดกิจการรมอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร 

เดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 
 
-จัดกิจการรมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครั้ง 
 

  

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งแก จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

เงานบุคคล 
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเส านักปลัด 

องค์การบริหารสนวนต าบลทุนงแก 
 


