
 

 
 

                                     

รายงานผลการดำเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

( หวง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถงึ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) 

 

ของ  

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู   อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( หวง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายวิเคราะหอัตรากำลัง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ไมมีการดำเนินการเนื่องจากไมใชชวงท่ีจะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกตำแหนงผูบริหารของ

อบต. 
-การสรรหาในตำแหนงสายปฏิบัติ 
 
 
 

-มีการดำเนินการเนื่องจากมีตำแหนงสายงานผูบริหารของอบต.วาง 
-มีการสรรหาพนักงาน อบต.มาแทนตำแหนงวางเนื่องจากมีตำแหนงวาง  

นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต. 
และพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต.และพนักงานจางทุกคน
จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานอบต. (คน) พนักงานจาง(คน) 

ระดับดีเดน ๒ ๐ 
ระดับดีมาก 12 8 
ระดับดี 1 ๐ 
ปรับปรุง 0 ๐ 
    

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดสงพนักงานอบต.และพนักงานจางเขารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรูในหลักสูตรตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาใหมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายชื่อผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ดังนี้ 
หลักสูตร หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายเงิน ดานการเงินการคลัง 
ใหเปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม ๆ และเทคนิคการปฏิบัติในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร ของ อปท. ระหวางวันท่ี ๒1 – ๒2 ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารับการอบรมจำนวน 
๒ ราย ดังนี้ 
 ๑.นางรสกร  พงษปลดั   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒.นางสาวกมลจุฑา  หวายสันเทียะ ผูชวย จพง.การเงินฯ 
หลักสูตร การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ ในวันท่ี ๒5 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  มี
ผูเขารับการอบรมจำนวน 3 ราย ดังนี้ 
๑. วาท่ีรอยตรีปราชญ  เพียมะลัง ปลัด อบต. 
2. นายสิทธิชัย  รักกุศล  ผอ.กองคลัง 
3. นางสาวกุสุมา  งีสันเทียะ จพง.จัดเก็บรายได 
 
 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับบุคคลของอบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลของอบต.ท่ีสามารถเชื่อขอมูล
กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และมีการปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ำเสมอเปนปจจุบัน โดยมี นายชาญณรงค  สังสกุล นักทรัพยากรบุคคล
เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ 

นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดใหมีบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
-จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 

-องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจัดใหมีบำเหน็จบำนาญแกพนักงาน
อบต.ท่ีไดเกษียณไปแลว จำนวน 0 ราย(ไมมีขาราชการเกษียณ) 
-อบต.จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานอบต.และ
ลูกจางประจำทุกราย จำนวนรวมท้ังสิ้น 0 ราย(เบิกจายตรงจาก สปสช.) 



-จัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดใหมีสวัสดิการคาเชาบาน 

-อบต.จัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรใหกับพนักงานอบต.ท่ีมีสิทธิ์
เบิก 
-อบต.จัดใหมีสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานอบต.ท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชา
บาน จำนวน 5 ราย ดังนี ้
๑.วาท่ีรอยตรีปราชญ  เพียมะลัง ปลัด อบต.จำนวนเดือนละ 6,00๐ บาท 
๒.นางสาวพาฝน  ศิลาพงษ รองปลัดฯ     จำนวน เดือนละ 4,7๐๐ บาท 
๓.นายจักรพล ดอนขุนทด จพง.ปองกันฯ จำนวน เดือนละ 4,๐๐๐ บาท 
๔.นางศศิมาพร กินขุนทดุ ผอ.กองการศึกษา จำนวนเดือนละ 6,๐๐๐บาท 
๕.จาสิบเอกสมศักดิ์ ทรงจะโปะ จพง.พัสดุ จำนวน เดือนละ 2,๐๐๐ บาท 
 

  
 
 
-จัดใหมีเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
อบต.และพนักงานจาง 
 
 
 
-จัดใหมีเงินประจำตำแหนงสำหรับพนักงาน
อบต.ในตำแหนงท่ีมีระเบียบฯกำหนดใหจาย 

-อบต.จัดใหมีการจายเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว แกพนักงานอบต.และ
พนักงานจาง ทุกคนท่ีเขาหลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
อบต.จังหวัดนครราชสมีา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงาน
อบต. ลูกจาง และพนักจางของอบต.ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
-อบต.จัดใหมีเงินประจำตำแหนงใหกับพนักงานอบต.ในสายงานผูบริหาร
จำนวน 5 ราย ดังนี ้
๑ วาท่ีรอยตรีปราชญ  เพียมะลัง ปลัดอบต.     เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒ นางสาวพาฝน  ศิลาพงษ รองปลัดฯ        เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓.นายสิทธิชัย  รักกุศล   ผอ.กองคลัง        เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
4.นายศักดิ์ชัย  นรเหมัน ผอ.กองชาง         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
5นางศศิมาพร กินขุนทดุ ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 

-จัดใหมีเงินประจำตำแหนงสำหรับพนักงาน
อบต. สายงานผูปฏิบัติในตำแหนงท่ีมีระเบียบฯ
กำหนดใหจาย 

-อบต.ใหมีเงินประจำตำแหนงใหกับพนักงานอบต.ในสายงานผูปฏิบัติ
จำนวน 0 ราย (ไมมีผูเขาหลักเกณฑ) 
 



 
 
 
นโยบายการสรางความสัมพันธและ
ผูกพันภายในองคกร 

-จัดใหมีการจัดอุปกรณในการทำงานและ
กระบวนการข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 
-จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดท่ีสะทอนภาพการทำงานของ
องคกร และเพ่ือใหทุกคนรวมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสรางบรรยากาศในการทำงาน 
ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของอบต.
ใหบุคคลท่ัวไปไดทราบและเขาใจ 
-จัดใหมีการประชุมพนักงานอบต.เปนระยะท่ี
กำหนดเพ่ือไดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการทำงาน 
-อบต.จัดกิจการรมการแชงขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน ผูบริหาร 

-อบต.จัดใหมีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑท่ีจำเปน เชน คอมพิวเตอร  
ตูเก็บเอกสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสำนักงานอยูเปน
ระยะ ๆ 
-มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในตำบลอยูเปนระยะๆ 
 
 
 
-จัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารเปนประจำทุกตนเดือน 
-จัดใหมีการประชุมพนักงานทุกคนเปนระยะ ๆ ท่ีจำเปน 
 
-จัดกิจการรมการแชงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน 
ผูบริหาร  จำนวน 0 ครั้ง(งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณโควิด-19) 
 

 จากการดำเนินการตามนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู จะเห็นไดวามีการดำเนินการครบทุก

นโยบายท่ีไดกำหนดไว ทำใหพนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองเพ่ือใหงานออกมาไดดีท่ีสุดสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหา

ใหกับพ้ืนท่ีตามภารกิจและหนาท่ีของทองถ่ินท่ีมีพระราชบัญญัติกำหนดไว 

 

 


