รายงานผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
( ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ )

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
แบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ )
ประเด็นนโยบาย
นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาแผนอัตรากาลัง
-การสรรหาและคัดเลือกตาแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
-การสรรหาในตาแหน่งสายปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
ไม่มีการดาเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
-ไม่มีการดาเนินการเนื่องจากไม่มีตาแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต.ว่าง
-มีการสรรหาพนักงานส่วนตาบลมาแทนตาแหน่งว่างเนื่องจากมีตาแหน่ง
ว่าง

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอบต.และพนักงานจ้างทุกคน
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที๑่ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้
ระดับการประเมิน

ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ปรับปรุง

พนักงาน อบต. (คน)

พนักงานจ้าง(คน)

0
2
14
0

๐
0
25
๐

ประเด็นนโยบาย
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
-จัดส่งพนักงานอบต.และพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้
หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี
คัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวยทั่วไป การซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา การจาหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ของ
อปท. ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดี
ไซด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน ๒ ราย ดังนี้
๑.นางสาวใจ สองเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒.นายไพศาล ศุวะเสน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
( e-Plan – eMENSCR ) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการ
อบรมจานวน ๑ ราย ดังนี้
๑.จ่าสิบตรีกิตติกร กองโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่
๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม.

มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑.นางสาวสุภาวดี อินหา รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษาฯ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของอบต.ที่สามารถเชื่อข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของอบต.
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน นักทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น -อบต.นาสะแบงยังไม่มีให้มีบาเหน็จบานาญแก่พนักงาน อบต.เนื่องจากยัง
ไม่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานอบต.และ
ลูกจ้างประจาทุกราย จานวนรวมทั้งสิ้น 16 ราย
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานอบต.ที่มีสิทธิ์
เบิก
-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน -อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานอบต.และ
อบต.และพนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานอบต.
ลูกจ้าง และพนักจ้างของอบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๕๘
-จัดให้มีเงินประจาตาแหน่งสาหรับพนักงาน
-อบต.จัดให้มีเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานอบต.ในสายงานผู้บริหาร
อบต.ในตาแหน่งที่มีระเบียบฯกาหนดให้จ่าย
จานวน 4 ราย ดังนี้
๑ นางสาวสุนา เดชรักษา รอง ปลัดอบต. เดือนละ 3,5๐๐ บาท
๒ นางจีรวรรณ บุญครอง ผอ.กองคลัง
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๓.นายวิสูจน์ ลานรอบ ผอ.กองช่าง
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๔ นางวราภรณ์ ทองคาสุก ผอ.กองสวัสดิการฯ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและ
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร

-อบต.ให้มีเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานอบต.ในสายงานผู้ปฏิบัติ
จานวน ๑ ราย ดังนี้
-อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ที่จาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด

-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทางานของ -มีการจัดทากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสานักงานอยู่เป็น
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม ระยะ ๆ
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน
-มีการจัดทากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตาบลอยู่เป็นระยะๆ
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอบต.
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
-จัดให้มีการประชุมพนักงานอบต.เป็นระยะที่
กาหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น -จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจาทุกต้นเดือน
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทางาน
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จาเป็น
-อบต.จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร

-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
ผู้บริหาร จานวน ๑ ครั้ง

จากการดาเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.ตาบลนาสะแบง จะเห็นได้ว่ามีการดาเนินการครบทุกนโยบายที่ได้
กาหนดไว้ ทาให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกาหนดไว้

