
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด โดยมีแนวทางด าเนินการซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ 
3. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
4. บทวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
5. การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
6. การก าหนดเลขที่ต าแหน่งและเลขที่ส่วนราชการ 
7. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน 
8. อัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
9. ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
10. ความสมบูรณ์แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
11. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการหรือปรับปรุงต าแหน่ง
บริหาร 
12. การก าหนดหรือการปรับปรุงลูกจ้างประจ าหรือพนักงานจ้าง 
13. การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
14. กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินร้อยละ 40 
15. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโนบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 
 
 
-การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

-รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างจ านวน ๒ อัตรา ซึ่งได้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 อัตรา และผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
-รายงานต าแหน่งว่างสายงานปฏิบัติ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด าเนินการสอบแข่งขัน ซ่ึงได้ผู้ด ารงต าแหน่ง และบรรจุแต่งตั้งเม่ือ
วันที่  ๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  
-มีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน2 ครั้ง 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ทุกคน จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี ้
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล(คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 4 15 
ระดับดีมาก 21 29 
ระดับดี - 1 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผลดังนี ้
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล(คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 23 20 
ระดับดีมาก - 24 
ระดับดี - - 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
 

หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ 
อปท. เพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-
eMENSCR)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓”  วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้า
อบรมจ านวน ๑ ราย ดังนี้ 

๑. นายยุทธศาสตร์  สุขจิตร    หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 

หลักสูตร “หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินด้านการเงิน 
การคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และเทคนิคการ
ปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)หลังยกเลิกบัญชี
มือ ปี ๒๕๖๓”  วันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุม
โรงแรมวีวัน  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าอบรม
จ านวน ๑ ราย ดังนี ้

๑. นางชลธิชา  รัศมี    นักวิชาการเงินและบัญชี 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลของ อบต. 

หลักสูตร “การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ อปท.” 
วันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น
แลนด์รีสอร์ท อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าอบรม
จ านวน ๒ ราย ดังนี ้

๑. นายสมสันติ  ขออินทร์กลาง    นักพัฒนาชุมชน 
๒. นางสาววรรณภา  ธนวานชิกุล  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 
หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตาม พ.ร.บ.วา่ด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐” วันที่ ๒๔กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโคราช Hall 1 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซนทรัล
พลาซ่า นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา มีผู้เข้า
อบรมจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๓. นางสาวปิยนุช  หมื่นศักดิ์สุระ  นักจัดการงานทั่วไป 
๔. นายเสน่ห์  ประทุมรัตน์          นิติกร 

 
- มีการบันทึกข้อมูลด้านบุคลากรของ อบต.ในระบบศูนย์บริการ

ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) ซึ่งสามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็น
ปัจจุบัน โดยมี นายธวัชชัย  ทวีผล  นักทรัพยากรบุคคล  เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- อบต. จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล
ทุกราย 

- อบต. จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนต าบล
ที่มีสิทธิ์ 

- อบต. จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๘ ราย ดังนี้ 
๑. นางจุฑามาส  จ ารัสประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
จ านวนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
๒. นางวิลาวัลย์  ศรีนาคพะเนา  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
จ านวนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
๓. นางสถาพร  กลิ่นน้อย  นักวิชาการเกษตร  จ านวนเดือนละ 
๓,๐๐๐ บาท 
๔. นางชลธิชา  รัศมี  นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวนเดือนละ 
๔,๑๐๐ บาท 
๕. นางมลิวัลย์  จันทร์อบ  เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวนเดือนละ 
๓,๐๐๐ บาท 
๖. นางสาวกนกลักษณ์  เชื่องสุวรรณ  นายช่างโยธา  จ านวนเดือน
ละ ๓,๐๐๐ บาท 
๗. นางวันยุพา  ตะวัน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวนเดือนละ 
๔,๐๐๐ บาท 
๘. นางสาวสโรชา  แก้วเพชร  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน
เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

- พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน ที่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ในสายงานผู้บริหาร จ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
๑. นางสุรัสวดี  โค้วประสิทธิ์  ปลัด อบต. เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวมนัสกานต์  มหัธนะศิลป์  ผอ.กองคลัง  เดือนละ 

๑๑,๒๐๐ บาท 
๓. นางสาวกาญจนา  ภักดีสาร  ผอ.กองช่าง เดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 
๔. นายยุทธศาสตร์  สุขจิตร หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. เดือนละ 

๓,๕๐๐ บาท 
๕. นางบุบผา  นรสาร  ผอ.กองสาธารณสุข  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๖. นางสาวพนา  ถึกพะเนา  ผอ.กองการศึกษาณ เดือนละ ๓,๕๐๐ 

บาท 
๗. นางจุฑามาส  จ ารัสประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เดือนละ 

๑,๕๐๐ บาท 
๘. นายเฉลิมพงษ์  แก้วม่วง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  เดือนละ ๑,๕๐๐ 

บาท 
๙. นางศุภากาญจน์ ประเสริฐสุขจินดา  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้  เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรมและ
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็นระยะที่
ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร 

- อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สังกัด 

- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส. และ big cleaning day ในส านักงานอยู่
เป็นระยะ ๆ 

- มีการจัดท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะ ๆ 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พนักงาน ผู้บริหาร จ านวน ๑ ครั้ง 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  จะเห็นได้ว่ามีการ
ด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีทีสุด สามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด อบต.  
อบต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 


