
 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการสรรหาเนื่องจากเป็นต าแหน่งว่างที่รายงานให้ ก.กลาง 
สรรหา 
- มีการด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง ใน
ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าพนักงานพัสดุ/
เจ้าพนกังานสาธารณสุข  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 7 - 
ระดับดีมาก 9 18 
ระดับดี - 1 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 15 - 
ระดับดีมาก 4 21 
ระดับดี - -  

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบาย จังหวัดสะอาด และส่งเสริมการ
ผลิตการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรายา
แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  1  ราย 
๑. นางสุกัญญา  บัวส าราญ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
หลักสูตร โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับกฎหมายฉบับใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินกาคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2561 และแนวทางการใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกระเบียบและปลอดภัย รุ่นที่ 4 ณ 
โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสมีา  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  1  ราย 
๑. นางสุกัญญา  บัวส าราญ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ราย  
1. นางรุ่งอรุณ  โชตินอก   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
หลักสูตร อบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และวิธีปฏิบัติในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางปฏิบัติ



และรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 7 ราย ดังนี้ 
๑. นางรุ่งอรุณ  โชตินอก  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.  นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา  หัวหน้าส านักปลัด 
3.  นายทวีเดช  วงศรีลา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
5.  นายพิสิษฐ์  สงพรมราช   นายช่างโยธา 
6.  นางสมพลอย  นิกระโทก  นักวิชาการเงินและบัญชี 
7.  นางสาวขวัญวิภา  นานอก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
หลักสูตร แนวทางจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ประกอบ
หลักเกณฑ์ รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผนการจัดท า/เพ่ิมเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบใหม่   
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
บันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ   
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑. นางอมรรัตน์  อินทรอัมพร   นักทรัพยากรบุคคล 
2.  นางสาวกานดา  นาดี   นกัจัดการงานทั่วไป 
 

  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล 
หลักสูตร การลงทะเบียนผู้ประกอบการด้วยระบบ EGP  ในวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑.นายสิทธิชัย  ยิ่งสมบูรณ์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลที่สามารถเชื่อ
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสุมลทิพย์   จันทรัตน์ นักทรัพย์พยา
กรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกราย  
- องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน  
- องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลในสายงานผู้บริหาร  จ านวน 5 ราย ในต าแหน่งที่มีระเบียบ
ก าหนดให้จ่าย 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์
ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

งานบุคคล 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 


