
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ด าเนินการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 
 
 
 
 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บรหิารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัต ิ

- ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มตี าแหน่งสายงานผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าง 
- ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มตี าแหน่งสายปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าง 

นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
1.อบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ระว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรม   รอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีพนักงานส่วน
ต าบลเข้าร่วม ดังนี้                                                                            
1.นางปทิตตา บางแดง ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

2. โครงการ การบริหารงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563               
ณ โรงแรมคุมภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพนักงาน
ส่วนต าบลเข้าร่วม ดังนี ้                                                           
1.นางนันทวัน ทานกระโทก  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม 
3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี โดยมีพนักงานส่วนต าบลเข้าร่วม ดังนี้                          
1. นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
2. นางสาวจุฑามาศ รุ่งเจริญทอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดเก็บข้อมูลเกีย่วกับบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงข้ีเหล็ก 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมข้อมลูกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปจัจุบัน           
โดยมี  นายอนันต์ พิมสะอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายดา้นสวสัดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
 
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้ เหล็กจัดให้มีบ า เหน็จบ านาญแก่              
พนักงานส่วนต าบลที่ได้เกษียณไปแล้ว จ านวน 2 ราย 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน        
ส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 11 ราย ดังน้ี 
1.นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ านวน เดือนละ 4,500 บาท 
๒.นางสาวอรณุีย์  อเนกบุณย์  หัวหน้าส านักปลัด           
จ านวน เดือนละ 4,200 บาท 
3.นายศภุโชค  ทองเล็ก         ผุ้อ านวยการกองคลัง       
จ านวน เดือนละ 4,50๐ บาท 
4.นางนันทวัน  ทานกระโทก   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม               
จ านวน เดือนละ ๓,๕0๐ บาท 
5.จ่าสิบเอกอมรเทพ  อากาศ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุช านาญงาน  
จ านวน เดือนละ 4,000 บาท 
6.นายอนันต์ พิมสะอม         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                    
จ านวนเดือนละ 2,500 บาท  
7.นายประวิทย์  ซังเจรญิ       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน                 
จ านวน เดือนละ 4,00๐ บาท 
8.นางสาวมะลิวลัย์ ใจปลอด    นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบตักิาร           
จ านวน เดือนละ 4,000 บาท 
9.พ.อ.อ. เจษฎา จเูซียน       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ช านาญงาน   
จ านวน เดือนละ 4,000 บาท 
10.นายธวัชชัย  ธาราดล           เจ้าหนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน                  
จ านวน เดือนละ 3,000 บาท 
11.นางสาวเยาวธดิา  แสนทวีสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
จ านวน เดือนละ 4,000 บาท  
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ

พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งที่มี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 

- องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็กจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน ๗ ราย ดังน้ี 
๑.นายเอกชนินทร์  เซ็นนันท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เดือนละ 7,๐๐๐ บาท 
๒.นายศภุโชค  ทองเล็ก          ผู้อ านวยการกองคลัง  
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 



3.นางสาวอรณุีย์  อเนกบุณย์    หัวหน้าส านักปลดั          
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
4.นายอเนก  เกิดสงวน           ผู้อ านวยการกองช่าง        
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
5.นางนันทวัน  ทานกระโทก    ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม                    
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

-จัด ให้ มี เ งิ นวิ ทยฐานะส าหรั บ
ข้ า ร า ชก า ร  พนั ก ง า น ครู แ ล ะ
บุ ค ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหลก็จัดให้มีเงินวิทยฐานะส าหรับข้าราชการ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.นางปทิตตา   บางแดง      ครู ค.ศ.2 เดือนละ 3,500 บาท                                          
2.นางสาวสุชาดา   ก ามณี   ครู ค.ศ.2   เดือนละ 3,500 บาท 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสมัพันธ์

และผูกพันภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัด ให้มีการจัดอุปกรณ์ ในการ
ท างานและกระบวนการขั้นพื้นฐาน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในสังกัดที่สะท้อน
ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร        
และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจ 
 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วน
ต าบลเป็นระยะที่ก าหนดเพื่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัด
กิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร 

- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดใหม้ีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครภุัณฑ์ท่ี
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตูเ้ก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด 
 
 
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
-จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดรีะหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครั้ง 

 
 
 
 

 



 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ดงขี้เหล็ก จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเอง เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่
ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 


