
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง
อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร







รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นต้นผึ้ง  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ให้รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นต้นผึ้ง  ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

  ดังนั้น  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นต้นผึ้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการสรรหา 
     ๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  มีการด าเนินการขอปรับปรุง/ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง  ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนครเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
  ๑) ก าหนดต าแหน่งใหม่   
       - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน ๑ อัตรา  
       - พนักงานขับรถยนต์ (ประเภททั่วไป)     จ านวน ๑ อัตรา 
       - คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป)      จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒) ยุบเลิกต าแหน่ง   
       - วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
      ๑.๒  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้นผึ้ง  จากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ซึ่งคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓          
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ 

     ๑.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จ านวน  
๒  ครั้ง  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ 
  ๑) ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๓ อัตรา 
      - ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป)     จ านวน ๒ อัตรา 
      - คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป)     จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒) ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
      - คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป)     จ านวน ๑ อัตรา 
 
 ๒. ด้านการพัฒนา  

    องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง  ให้พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการพัฒนาความรู้เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายทั้งสายงานผู้ปฏิบัติงานและสายงานผู้บริหาร  ดังนี้ 
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ตารางการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑ นายวิเชียร  สุวรรณชัยรบ หัวหน้าส านักปลัด อบต.      ก า ร จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
ของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์      e-LAAS 

โรงแรมสยามแกรนด์   
จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ นายวิทยา  กองวงษา นิติกรช านาญการ      เจาะลึกระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และหลักเกณฑ์การ
เลือกตั้งท้องถิ่น ตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน 

โรงแรมไอโฮเทล 
จังหวัดนครพนม 

วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓ นางสินีนาถ  สุนทรวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 
จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔ นางชรินรัตน์  พวงทวี นักวิชาการเกษตรช านาญการ      การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การ
ใช้ภาษาราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนโครงการ การล าลาย
หนังสือราชการและการใช้ QR Code 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕ นางวิจิตรา  นักท าเกวียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

     การจัดท าผลงานเพ่ือเลื่อนระดับของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติกสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖ นายรุ่งระวี  ดีโป นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญการ 

     การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๗ สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗ นายวุฒิฤกษ์  สัพโส เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น (KICK) จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 

๘ นางจันทร์ทิพย์  กาละพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน      การจัดท ารายงานทางการเงิน การปรับปรุง
บัญชี การปิดบัญชีประจ าปีและการจัดท าหมาย
เหตุประกอบการงบแสดงฐานะการเงิน ในระบบ
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือเตรียมรับรองการตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

โรงแรมบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
๙ นางสาวภัทรียา  ช่างนิรันดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ช านาญงาน 

๑๐ นางสาวนภัสกร  ลีทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติงาน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๑ นางกรรณิการ์  ไชยสีทา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

     การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

โรงแรมบียอนด์ สวีท 
กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑๒ นางสุวิวัน  ครองตน ครูช านาญการ      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมิน
หรือแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 
จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๓ นางบุญไทย  พลเทพ คร ู      การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยแบบทักษะ 
EF เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด (NISPA) 

โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ 
จังหวัดนนทบุรี 

วันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

กองสวัสดิการสังคม 

๑๔ นางพัฒนา  กางทอง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองสวัสดิการสังคม 

๑๕ นางใจสวรรค์  ธรรมวงค์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่าย
งบประมาณและการด าเนินการตามแนวทางเพ่ิมเติม  
และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด 

โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท 
จังหวัดเลย 

วันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

ร้อยละการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู 
 ๑) จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีจ านวน  ๒๕  คน 

 ๒) จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูที่เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน  ๑๕  คน 
  

     ร้อยละการเข้ารับการฝึกอบรม     =   
๑๕

๒๕
× ๑๐๐ 

    =  ร้อยละ ๖๐ 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้จ านวนน้อย 
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๓. ด้านการรักษาไว้ 
     ๓.๑ การได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
  ๑) การได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ครั้งแรก รายนายวิทยา  
กองวงษา  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ 
  ๒) เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเสนอขอรับ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสกลนครเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ 

     ๓.๒ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ)  จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
  ๑) นายธนาวุฒิ  สมบุตร  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มต้นวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ครบตามสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร เห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ 
 
 ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
     ๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู  ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  ๑) แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  จ านวน ๒ ราย  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๗ 
       - นางเย็นฤดี  สอนสุราษฎร์  ต าแหน่งครูช านาญการ 
       - นางดนตรี  โกสิงห์  ต าแหน่งครูช านาญการ 
      ๓.๒ การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  มีการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ้ง ตามเอกสาร
แนบหมายเลข ๘ 
 
 

 

-------------------------------------- 
 







Administrator
Typewriter

Administrator
Textbox

Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๑ ]

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter



Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ]

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter







Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๓ ]

Administrator
Textbox















Administrator
Textbox











Administrator
Textbox

Administrator
Textbox

Administrator
Textbox

Administrator
Textbox

Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข 4 ]

Administrator
Typewriter



Administrator
Textbox

Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๕ ]

Administrator
Typewriter



Administrator
Textbox

Administrator
Textbox

Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๖ ]



Administrator
Textbox

Administrator
Textbox

Administrator
Typewriter
[ เอกสารแนบหมายเลข ๗ ]

Administrator
Typewriter










	36cfe6d87312552ede749c3eb84cfb11acac35af13d2017c7f329f3ed58223be.pdf
	36cfe6d87312552ede749c3eb84cfb11acac35af13d2017c7f329f3ed58223be.pdf
	36cfe6d87312552ede749c3eb84cfb11acac35af13d2017c7f329f3ed58223be.pdf
	36cfe6d87312552ede749c3eb84cfb11acac35af13d2017c7f329f3ed58223be.pdf
	36cfe6d87312552ede749c3eb84cfb11acac35af13d2017c7f329f3ed58223be.pdf

