
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 



 
แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าง 
 
 

นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 17 ๐ 
ระดับดีมาก 0 6 
ระดับดี ๑ ๐ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
เทศบาล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 17 ๐ 
ระดับดีมาก 0 6 
ระดับดี ๑ ๐  

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 



นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร (การใช้โปรแกรม Microsoft 
Powerpoit) ระหว่างวันที่ 4 กันยายน  2562  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน  27  ราย  
หลักสูตร การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมกาตจัดท า
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 และรูปแบบจ าแนก
งบประมาณฉบับใหม่ ประกอบแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรม
ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 21-25 
เม.ย. 2562  ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี  การ
อบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวนิรมล  นามฮุง   รองปลัด อบต. 
๒. นายพาณิชย์  บุญยู       หัวหน้าส านักงาน
ปลัด 
3. นางสุวรรณา  ถันชมนาง  นักวิเคราะห์ฯ 
หลักสูตร การจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ การ
คิดค่าเสื่อมราสินทรัพย์ (การจัดท ารายงานตาม
แบบ อปท.สท1  อปท.สท 2 อปท.สท 3  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเงินระหว่าง
ระบบมือและระบบ e-LAAS พร้อมกลยุทธ์การ
แก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ในระบบ e-
LAAS   ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. -2 มิ.ย ๒๕๖๒ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ.อุดรธานี 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑.นางทัศนีย์  เจริญชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง        
๒.นางกิ่งดาว  ศรีวิเศษ   เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๓. นางสุปราณี  มหาโคตร   นักวิชาการเงินและ
บัญชี 
 
 
 

  
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ



ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี 
นางสาวเพชรา  นาเสือวัน นักทรัพยากรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยังไม่ได้จัด
ให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่พนักงานส่วนต าบล 
เนื่องจากยังไม่มีผู้เกษียณอายุราชการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น 18 ราย 
- องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลที่
มีสิทธิ์เบิก 
- องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีสวัสดิการค่า
เช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิ์เบิกค่า
เช่าบ้าน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑.นายชัทชัย  เวียงศรี   นายช่างโยธา  จ านวน
เดือน ละ ๓,00๐ บาท 
๒.นางรุ่งนะภา  ตุพิลา   นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน    จ านวน เดือนละ 6,๐๐๐ บาท 
 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบล ในสายงาน
ผู้บริหารจ านวน 5  ราย ดังนี ้
๑.  นายก าพล  ประดับศิลป์  ปลัด อบต.      
เดือนละ 7,๐๐๐ บาท 
๒ นางสาวนิรมล  นามฮุง  รองปลัด อบต.     
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นายพาณิชย์  บุญยู      เดอืนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔. นางทัศนีย์  เจริญไชย  ผอ.กองคลัง     
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕. นายบุญชู  โฮมวงศ์ หัวหนา้ สป.            
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการจ่ายเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานและพนักงาน
จ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 



 
 
 

ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๕๘ จ านวน 5   ราย 
1.  นายประดิษฐ์   บัวพิษ   พนักงานประปา  
เดือนละ 1,000  บาท 
2. นายถวิล  สุรินทะ  นักการภารโรง  เดือนละ 
1,000 บาท  . 
3.  นายวิชัย  สุรินทะ  คนงานประจ ารถขยะ 
เดือนละ 1,000 บาท 
4.  นายประยูร  สุรินทะ  คนงานประจ ารถขยะ 
เดือนละ  1,000 บาท  
5.  นางสาวศิริรักษ์  ตะเส  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
เดือนละ  1,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเส่
วนต าบล เป็นระยะที่ก าหนด
เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการท างาน 
- องค์การบริหารส่วนต าบล จัด
กิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหวา่งพนักงาน 
ผู้บริหาร 

- องค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการจัดหาวัสดุ
ส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้
เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใน
ต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุก
ต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่
จ าเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร  
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคน



มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

งานบุคคล 

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

 

 

 

 


