
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ ่

อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอบุลราชธาน ี
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แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑) นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
๒) นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคดัเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ว่าง 
-สรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง ในต าแหน่ง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได ้จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางอัญชนา  บุระพา บรรจุแต่งตั้งเม่ือ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓  โดยการขอใช้บัญชี กสถ. 

๓) นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๒ ๒ 
ระดับดีมาก ๑๒ ๖ 
ระดับดี ๐ ๑๐ 

ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๑๕ ๒ 
ระดับดีมาก ๐ ๖ 
ระดับดี ๐ ๑๐  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๔) นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
๑) หลักสูตร โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”          
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ก.พ. ๒๕๖๓  ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมจ านวน  ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางเพ็ญพร  เปลี่ยนกลาง         หัวหน้าส านักปลัด 
๒. นางสาวนกแก้ว  เรืองวิชา         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๒) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การ
ค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานทะเบียนทรัพย์สินเสนอหน่วยงานตรวจสอบฯลฯ  
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ
แอนด์รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางรุ่งลาวัน  วงษ์เพ็ญ            ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒. นางถลัชนันท์  พวงสุข            นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมีนางสาวนกแก้ว  เรืองวิชา 
นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๕) นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-ยังไม่มีการจัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ เนื่องจากไม่มีผู้เกษียณ  
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบลทุกราย 
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๕ ราย 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์
เบิก 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้าน จ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.นางรุ่งลาวัน  วงษ์เพ็ญ  ผอ.กองคลัง     จ านวน เดือนละ ๑,๓๐๐ บาท 
๒.นางสาวนกแก้ว  เรืองวิชา นักทรัพย์ฯ    จ านวน เดือนละ ๑,๘๐๐ บาท 
๓.สท.อนุสรณ์  สุขเสมอ จพง.ป้องกันฯ     จ านวน เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงนิประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วน
ต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน ๔ ราย ดังนี ้
๑ นายภาณุพงษ์  ดอกอินทร์    ปลัด อบต.       เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
๒ นายปรีชา  แผงงาม            รองปลัด อบต.  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 



4 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
๖) นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
-จัดกิจกรรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

๓. นางรุ่งลาวัน  วงษ์เพ็ญ ผอ.กองคลัง       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕. นางเพ็ญพร  เปลี่ยนกลาง หัวหน้า สป.   เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๖. ว่าที่ รต.มงคล  ขันเงิน    ผอ.กองช่าง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๗. นางสาวเรขจิตร  นนทพรหม ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 
-จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์   
ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครั้ง 
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 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก

นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา

ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานบุคคล 

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 


