รายงานผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ประเด็นนโยบาย/แผนการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
- จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้กาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
- จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหา
ข้าราชการและพนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก
หรือโอนย้าย
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
คัดเลือก
นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดตาแหน่งให้รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน
- ดาเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปในตาแหน่งที่ว่าง คือ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สานักปลัด
- ดาเนินการให้ กสถ. ดาเนินการสอบแทน ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ/
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ นายช่างไฟฟ้า
- ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3 ผลดังนี้
ระดับการประเมิน

พนักงานส่วนตาบล (คน)

ระดับดีเด่น
7
ระดับดีมาก
9
ระดับดี
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ระดับการประเมิน

ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี

พนักงานจ้าง(คน)

18
1

พนักงานส่วนตาบล (คน)

พนักงานจ้าง(คน)

15
4
-

21
-

ประเด็นนโยบาย
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
- จัดส่งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ตามสายงาน
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.คลองไผ่
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา) จานวน 3 ราย
๑. นางรุ่งอรุณ โชตินอก ผู้อานวยการกองคลัง
2. นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ ส่งศักสิริกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
หลักสูตร โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสบายโฮเทล อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 ราย
๑. นางสาวอรปรียา อินทรภิรมย์ ครู
หลักสูตร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อน
ตาแหน่งหรือระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสตาร์
เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 7 ราย
1. นางสุกัญญา บัวสาราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
2. นางรุ่งอรุณ โชตินอก ผู้อานวยการกองคลัง
3. นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อานวยการกองช่าง
4. นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าสานักปลัด
5. นางสาวขวัญวิภา นานอก นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
6. นางสาวกานดา นาดี นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นางอมรรัตน์ อินทรอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประเด็นนโยบาย
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
- จัดส่งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ตามสายงาน
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ดาเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในความรู้
ทักษะและสมรรถนะ

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร เจาะประเด็นเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งการประชุมสภาท้องถิ่นและกฎกระทรวงการ
สอบสวนผู้ดารงตาแนห่งบางตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม
ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน
4 ราย
1. นางสุกัญญา บัวสาราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
2. นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าสานักปลัด
3. นางสาวกานดา นาดี นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
4. นางสาวณัฏฐนิชา นมัสสิลา นิติกรปฏิบัติการ
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566 –
2570) และการบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานภายใต้สังกัด(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ โรงแรม
ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 4 ราย ดังนี้
๑. นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
2. นางวรุณยุภา พันธวิศิษฏ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3. นางสาวอรปรียา อินทรภิรมย์ ครู
หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในตาแหน่งตามสายงาน

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

- จัดให้มีเงินประจาตาแหน่งสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลในตาแหน่งที่มีระเบียบฯกาหนดให้
จ่าย
- จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้
- จัดให้มีการพิจารณาความดี ความชอบ ตาม
ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค สามารถตรวจสอบได้

ผลการดาเนินงาน
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีบาเหน็จบานาญแก่พนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างประจาที่มีสิทธิ์
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจาทุกราย
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ์เบิก
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘
-องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลในสายงานผู้บริหาร จานวน 5 ราย ในตาแหน่งที่มีระเบียบ
กาหนดให้จ่าย
- องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ดูแล กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ให้ความรู้
ทักษะและสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลครั้งที่ 1/2563 และครั้ง
ที่ 2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล

ประเด็นนโยบาย
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและ
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทางานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบและเข้าใจ
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลเป็น
ระยะที่กาหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทางาน

ผลการดาเนินงาน
-องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดจัดให้มีการจัดหาวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์
ที่จาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด
-มีการจัดทากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสานักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ
-มีการจัดทากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตาบลอยู่เป็นระยะๆ

- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจาทุกต้นเดือน
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จาเป็น

จากการดาเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด จะเห็นได้ว่ามีการดาเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้กาหนดไว้ ทาให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกาหนดไว้
งานบุคคล
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด

