
 
รายงานผลการดำเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
( ห้วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ) 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 



แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 ( ห้วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ) 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 
นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 

 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 

 
ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 

 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

 
-การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารของ
อบต. 
-การสรรหาในตำแหน่งสายปฏิบัติ 
 

 
-ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากไม่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต.ว่าง 
-ไม่มีการสรรหาพนักงานส่วนตำบลมาแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากไม่มี
ตำแหน่งว่าง  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

อบต.กระเดียน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ทุกคนจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่  1  เมษายน ๒๕๖2  ผลดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนตำบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 2 ๐ 
ระดับดีมาก 10 17 
ระดับดี ๐ 0 
ปรับปรุง 0 ๐ 
    

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รุ่นที่  4  ในระหว่างวันที่  13 – 14  
ธันวาคม  2561  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  1 ราย ดังนี้ 
1. นายศุภกฤต   สกุลว่องไว  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
 
หลักสูตร โครงการอบรม  เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทย  การ
เลือกตั้ง  การบริหารงานบุคคลและการปฏิรูปท้องถิ่น  พ.ศ. 2562”      
ในระหว่างวันที่  24 – 26  ธันวาคม  2561  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
แอนด์  คอนเวนชั่น  เซนเตอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้เข้า
รับการอบรมจำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1.  นายสายสิทธิ ์ไท้ทอง     ตำแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นางปุณยนุช บุญเลิศ     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
3.  นางดวงนภา บุตรแก้ว     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
4.  นางสมจิตร คูณคำ     ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
5.  น.ส. สุกัลยา หาระสาร    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 
 
 
 
 



หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัดประสบการณ์ด้วย
โครงงานอย่างง่าย  Active Learning  ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”  รุ่น
ที่ 4  ในระหว่างวันที่  14 - 17  มกราคม  2562  ณ  โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย 
ดังนี้คือ   นางจิรัชญา  สิงห์กล้า  ตำแหน่ง  ครู   
 
หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)  ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2562”  ในระหว่างวันที่  21 - 22  
กุมภาพันธ์  2562  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.น.ส.สุกัลยา   หาระสาร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
หลักสูตร  โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่  
12  มีนาคม  2562  ณ  หอ้งทับทิมสยาม 1  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์   
โฮเทล  แอนด์  คอนเวนชั่น  เซนเตอร์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
1.  นางปุณยนุช   บุญเลิศ   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
2.  น.ส.สุกัลยา หาระสาร   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 



หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ เพื่อจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   ในวันที ่ 3 - 4  เมษายน  2562  ณ  โรงแรมเนวด้าแกรนด์  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  เข้ารับการอบรม จำนวน  
4 ราย ดังนี้ 
1.  นางสาวสธุินี  โอษฐิเวช    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
2.  นางมะลิวัลย์  กองทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  น.ส.จิราภรณ ์  เวชสาร     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
4.  นางสาวลำไพ   สุดหล้า     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
หลักสูตร  ประชุม “เชิงปฏิบัติการระบบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  2562  และการเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยระบบ  
Authentication ด้วยบัตรประชาชน  (Smart  Card  Reader)”   ใน
วันที่  4  เมษายน  ๒๕62   ณ  ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย ดังนี ้
1.  นางปุณยนุช   บุญเลิศ     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
2.  นางดวงนภา   บุตรแก้ว   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 
หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  รุ่นที่  1  ในระหว่างวันที่  29 - 30  เมษายน  2562      



ณ  โรงแรมเนวาด้า  แกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เข้ารับ
การอบรม จำนวน  4 ราย ดังนี้ 
1.  นางปุณยนุช บุญเลิศ      ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
2.  นายภูเบศ จัมปะโสม   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
3.  นางสาวลำไพ   สุดหล้า    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
4.  น.ส.ระวิวรรณ์  งามสนิท ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
หลักสูตร  โครงการอบรม  หลักสูตร  “เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”  
รุ่นที่  7  ในระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม  –  2 มิถุนายน  ๒562   
ณ  โรงแรมสุนีย์  แกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการ
อบรม จำนวน  1 ราย ดังนี้ 
1.  นางดวงนภา   บุตรแก้ว   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 
หลักสูตร  โครงการอบรม  เรื ่อง “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 /การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/การเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”  ในระหว่างวันที่  5 - 8  มิถุนายน  
2562  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  เข้ารับการอบรม จำนวน  6 ราย ดังนี้ 
1.  นายสายสิทธิ ์  ไท้ทอง   ตำแหน่ง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.  นางปุณยนุช   บุญเลิศ  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
3.  นางสาวสธุินี   โอษฐิเวช   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
4.  นางสมจิตร   คูณคำ      ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
5.  นายศุภกฤต   สกุลว่องไว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6.  น.ส.สุกัลยา   หาระสาร  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 



หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่  2  ใน
ระหว่างวันที่  1 – 2 กรกฎาคม  2562   ณ  โรงแรมเนวาด้า  แกรนด์  
อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
1.  นางดวงนภา   บุตรแก้ว   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
2.  น.ส.ระวิวรรณ์  งามสนิท  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
หลักสูตร  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การจัดทำรายงาน
สำรวจสินทรัพย์  การคิดค่าเสื่อมราคา  เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  e-LAAS”  รุ่นที่ 11  ในระหว่างวันที่  5 - 7  กรกฎาคม  2562  
ณ  โรงแรมสาเกตุนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย 
ดังนี้ 
1.  นางสาวจิราภรณ ์ เวชสาร   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
2.  นางสาวลำไพ  สุดหล้า   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
หลักสูตร  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จะ
ขอรับการประเมินหรือแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รุ่นที่ 
10  ในระหว่างว ันที ่  8 - 12  กรกฎาคม  2562   ณ  โรงแรม
รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร  เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
1.  นางจิรัชญา   สิงห์กล้า ตำแหน่ง  คร ู
2.  นางณัฐวรรณ   เดชภูงา ตำแหน่ง  คร ู



หลักสูตร  อบรมโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการ
เลือกตั้ง รุ่นที่  1  ในระหว่างวันที่  26 -27  สิงหาคม  ๒562   
ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เข้ารับการ
อบรม จำนวน  1 ราย ดังนี้ 
1. นางปุณยนุช    บุญเลิศ      ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด    
 
หลักสูตร  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การคลัง  สำหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   ในระหว่างวันที่  26 - 27  สิงหาคม  ๒562  ณ  โรงแรม       
เนวาด้า แกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เข้ารับการอบรม 
จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวสุธิน ี   โอษฐิเวช ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. นายศุภกฤต   สกุลว่องไว ตำแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 
หลักสูตร  ประชุม “รับรู้สิทธิข้าราชการบรรจุใหม่สวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและอบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ปี 2562”  รุ่นที่  2  ในวันที่  6  กันยายน  ๒๕62   ณ  ห้อง
ประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ารับ
การอบรม จำนวน  1 ราย ดังนี้ 
1.  นางดวงนภา   บุตรแก้ว   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 
 



หลักสูตร  ประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 
และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย นำไป
ปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ ที่  
23  กันยายน  2562  ณ ห้องประชุม OTOP  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี  เข้ารับการอบรม จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
1. นายสายสิทธิ ์   ไท้ทอง   ตำแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นางปุณยนุช   บุญเลิศ  ตำแหน่ง      หัวหน้าสำนักปลัด 
 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ อบต. 

อบต.กระเดียน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต. 
ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางดวงนภา  บุตรแก้ว 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-อบต.กระเดียน จัดให้มีบำเหน็จบำนาญแก่พนักงานส่วนตำบลที่ได้เกษียณ
ไปแล้ว จำนวน 1 ราย คือ นายบุญเพ็ง  หลักพรม 
-อบต.กระเดียน จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วน
ตำบล และลูกจ้างประจำทุกราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ราย 
-อบต.กระเดียน จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตำบลทีม่ีสิทธิเบิก 
-อบต.กระเดียน จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลทีมี่
สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
๑. น.ส.สุธินี  โอษฐิเวช   ผอ.กองคลัง   จำนวน  เดือนละ 650 บาท 
๒. นางมะลิวัลย์  กองทอง  นักวิชาการเงินฯ  เดือนละ 3,500 บาท 



๓. น.ส.ลำไพ สุดหล้า  เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน เดือนละ 3,๐๐๐ บาท 
๔. นายธนกร  พ่ึงนา  นายช่างโยธา  จำนวน เดือนละ 2,๐๐๐ บาท 
๕. นางดวงนภา  บุตรแก้ว  นกัทรัพยากรบุคคล  เดือนละ 3,500 บาท 
๖. นางสมจิตร  คูณคำ  นักพัฒนาชุมชน  จำนวน เดือนละ  3,500 บาท 
 

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 

-อบต.กระเดียน จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักจ้างของ
อบต. ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน 2 คน  ดังนี ้
1. นายศราวุธ  โทนผุย  ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า   เดือนละ 2,000  บาท 
2. น.ส.นิลุบล  มีดี  ผู้ดูแลเด็ก  เดือนละ  1,000 บาท 
 

 -จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลในตำแหน่งที่มีระเบียบฯ กำหนดให้
จ่าย 

-อบต.กระเดียน จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลใน
สายงานผู้บริหารจำนวน 5 ราย ดังนี้ 
๑ นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง    ปลัด  อบต.     เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒ นางปุณยนุช  บุญเลิศ    หวัหน้าสำนักปลัด   เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. น.ส.สุธินี   โอษฐิเวช     ผูอ้ำนวยการกองคลัง  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔ นายยุทจักร   หนองแคน  ผู้อำนวยการกองช่าง  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.นายภูเบศ   จัมปะโสม     ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  เดือนละ 
๓,๕๐๐ บาท 



 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน
อบต. สายงานการสอนในตำแหน่งที่มีระเบียบฯ
กำหนดให้จ่าย 
 
 
 
 

-อบต.กระเดียน ให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลในสาย
งานการสอน จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
๑. นางจิรัชญา  สิงห์กล้า   ตำแหน่ง  ครู    เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
2. นางณัฐวรรณ  เดชภูงา   ตำแหน่ง  ครู    เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
3. นางสาวปราณี  กันภัย    ตำแหน่ง  ครู    เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
4. นางสาววัลลภา  วารีพัฒน ์  ตำแหน่ง  ครู    เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 

-อบต.กระเดียน จัดให้มีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 

 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทำงานตลอดจน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.ให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
 

-มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสำนักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในตำบลอยู่เป็นระยะๆ 
 

 จัดให้มีการประชุมพนักงาน อบต.เป็นระยะที่
กำหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 

อบต.กระเดียน จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
และจัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
 



 -อบต.จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา  
 

-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
 

 -โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”  สำหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกระเดียน  ประจำปีงบประมาณ  
2563   
 

-อบต.กระเดียน ได้จ ัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื ่อเพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”สำหรับผู ้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
และชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมี
แนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีอาชีพ
ที่มั่นคงให้สามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
   

  

        จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบ
ทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 

 

 


