
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ของ  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแกว้  จงัหวดัยโสธร 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าง 
-มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่างเนื่องจากไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่ง  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๕ ๐ 
ระดับดีมาก ๘ ๐ 
ระดับดี ๐ ๒๒ 
ปรับปรุง ๐ ๐ 
    

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร         
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
**หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการยกเลิกบัญชี
ระบบมือเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS”(ฝึกปฏิบัติจริง) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑.นางสาวจุฬาภรณ์  สว่างแสง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๒.นางสาวพรทิพย์   ศรีจันทร์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
**หลักสูตร อบรมหลักสูตรอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการสภา
ท้องถิ่นที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๑ 
ราย ดังนี้ 
๑.นายภักดี   ณรงค์กุลภักดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  **หลักสูตร อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาปฐม:ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนแวนชั่น โฮเทล จังหวัด
อุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๗ ราย ดังนี้ 
๑.นางสุภาวดี  กุลบุตรดี     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒.นางพิศมัย  แสวงแก้ว     ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓.นางอัจฉรา  ชมพูสว่าง    ครูผู้ดูแลเด็ก 
๔.นางปิยะมาศ  พิจารณ์     ครูผู้ดูแลเด็ก 
๕.นางปราณี   พิจารณ์      ครูผู้ดูแลเด็ก 
๖.นางประนอม  พิจารณ์    ครูผู้ดูแลเด็ก 

๗.นางสาวลมหวล สุดแสง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นายสถาปนิก  ร่วมสุข 
นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบล จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๕ ราย 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๗ ราย ดังนี้ 
๑.นายภักดี   ณรงค์กุลภักดี ปลัด อบต.  จ านวนเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๒.นายสุทธเมธ   พลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน เดือนละ                 
๓,๕๐๐ บาท 
๓.นางสุภาวดี  กุลบุตรดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน เดือนละ 
๒,๕๐๐ บาท 
๔.นายสถาปนิก  ร่วมสุข นักจัดการงานทั่วไป จ านวน เดือนละ               
๓,๐๐๐ บาท 
๕.นายกิตตินันท ์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
๖.นางสาวละมุล  ช่วงโชติ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวนเดือนละ 
๓,๐๐๐ บาท 
๗.นางสาวจุฬาภรณ์   สว่างแสง นักวิชาการการเงินและบัญชี จ านวน
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน ๗ ราย ดังนี้ 
๑ นายภักดี   ณรงค์กุลภักดี ปลัด อบต.          เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒ นางนารี   ส าราญสุข    หัวหน้าส านักปลัด    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓ นายสุทธเมธ  พลชัย      ผอ.กองคลัง          เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔.นายสุวิท   พามา          ผอ.กองช่าง           เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.นางสุภาวดี  กุลบุตรดี    ผอ.กองการศึกษา    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

จัดให้มีเงินวิทยะฐานะของครูผู้ดูแลเด็ก สาย
งานผู้ปฏิบัติในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 
 
 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีเงินวิทยะฐานะของครูผู้ดูแลเด็ก ในสายงาน
ผู้ปฏิบัติจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.นางปราณี  พิจารณ์  ครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๒.นางประนอม  พิจารณ์  ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 
-อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจ 
 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
 

-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าทุ่งมนจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่

ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่

ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 


