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ของ  

 

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาต้ิว  จงัหวัดยโสธร
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาต้ิว  จงัหวัดยโสธร 



แบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖4) 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป -มีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลใหม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการ
บริหารและปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องกําหนดกองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดกอง สํานักหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563 ลงวันที 29 
ธันวาคม 2563 
-มีการดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 – 2566)
ครั้งที1่ 
 
 
 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกตําแหนงผูบริหารของ -ดําเนินการสรรหาสายงานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแทน



องคการบริหารสวนตําบล 

 

-การสรรหาในตําแหนงสายปฏิบัติ 
 

ตําแหนงที่วางจํานวน 1 อัตราแตยังไมได 
 

-ไมมีการสรรหา เนื่องจากอัตรากําลังไมวาง  
 

นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน
จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้  
 

ระดับการประเมิน พนักงานสวนตําบล(คน) พนักงานจาง(คน) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 
ระดับดีเดน 
 

6 10 

ระดับดีมาก 
 

4 10 

ระดับดี 
 

1 - 

พอใช 
 

2 - 

ปรับปรุง 
 

- - 

 
 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 



นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดสงพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานจางเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหมีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ดังนี้ 
1.นางภัททิยาพร บุญทศตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3000 V.4)และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2564 วันที่ 16-19 ตุลาคม 2563 
2.นางวาสนา สิงคิบุตรตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   1)โครงการบันทึกบัญชีระหวางกัน ของสถาบันศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการเบิกจายเงินและการจัดทําฎีกาของโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 5-7 มีนาคม 2564 
3.นางสาวอรดี  วาระตระกูล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   1)โครงการฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 ใหสอดคลองกับระบบ eMENSCR 
4.นางสาวนิตยาภรณ โพธิ์พุมตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3000 V.4)และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2564 วันที่ 16-19 ตุลาคม 2563 
5.นางวิภาพร  ไตรยสุทธิตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3000 V.4)และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2564 วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2563 
 
 
6.นายเจษฎา ตะทะนะตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 



1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3000 V.4)และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2564 วันที่ 16-19 ตุลาคม 2563 
2)โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชี และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAs) ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจําป 2564 วันที่ 14-17 
มีนาคม 2564 
 

 -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
 
 
 
 
-จัดใหมีการจัดอุปกรณในการทํางานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลขององคการบริหารสวนตําบล
ที่สามารถเชื่อมขอมูลกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และมีการ
ปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอเปนปจจุบัน โดยมี นางสาวกัลยาณี แพง
สุพัฒน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนนายทะเบียน และนางสาวพวง
สรอย อินออน นักทรัพยากรบุคคล และนายเจริญรัตน  ประเสริฐสังข เปน 
เจาหนาที่ทะเบียน ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 
 
-องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีการจัดหาวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑที่
จําเปน เชน คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร การวาง
ระบบคอมพิวเตอรเชื่อมตอเครือขายดวยที่รวดเร็วและทันสมัย โดยมีการ
ใหบริการระบบอินเตอรเน็ต แบบ Free Wifi 

นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
-จัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
 
 
-จัดใหมีสวัสดิการคาเชาบาน 

-องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับ
พนักงานสวนตําบลทุกราย  
 
 
 
-องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรใหกับ



พนักงานสวนตําบลมีสิทธิ์เบิก 
องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิ์เบิกคาเชาบาน 
-มีพนักงานสวนตําบลใชสิทธิ์เบิกคาเชาบาน จํานวน 4 ราย ดังนี ้
๑.นางวาสนา สิงคิบุตร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวนเดือนละ 
3,100 บาท 
2.นางสาวทิพวรรณ อินออนตําแหนงนักวิชาการพัสดจุํานวน เดือนละ 
2,500 บาท 
3.นางสาวกนกวรรณ เพ็งสะเทียม ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ จํานวน 5,000 บาท 
4.นายเจริญรัตน ประเสริฐสังข ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน     
เดือนละ 5,000 บาท 

 -จัดใหมีเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง 
 
-จัดใหมีเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงสาย
งานผูบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลใหมีเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางตามสิทธิทุกคน 
 
องคการบริหารสวนตําบลใหมีเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร 
1.นางสาวกัลยาณี  แพงสุพัฒน ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 7,000 บาท และเงินคาตอบแทนราย
เดือน จํานวน 7,000 บาท 
2.จาเอกสาธิต ถีระพันธ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 3,500 บาท 
3.นางภัททิยาพร  บุญทศ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 3,500 บาท 
4.นายปริญญา  ฉ่ํามณี ตําแหนง ผูอํานวยการกองชางไดรับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 3,500 บาท 
5.นายสุพรรณ  อนุทุม ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ



วัฒนธรรมไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 3,500 บาท 
6.นายภคภพ  ออนคณา ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมไดรับ
เงินประจําตําแหนง จํานวน 3,500 บาท 
7.นางสาวกนกวรรณ เพ็งสะเทียม ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ไดรับเงินประจําตําแหนง 3,500 บาท 

นโยบายการสรางความสัมพันธและ
ความผูกพันภายในองคกร 

-จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะทอนภาพการทํางานของ
องคกร และเพื่อใหทุกคนรวมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสรางบรรยากาศในการทํางาน 
ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ใหบุคคลทั่วไปไดทราบและเขาใจ 
 
-จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะ
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เปนประจําทุกเดือนเพื่อสรางความเขาใจและ
รับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาและ
อุปสรรครวมกัน 

-มีการจัดทํากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสํานักงานอยูเปน
ระยะ ๆ 
-มีการดําเนินกิจกรรมจิตอาสารวมกับประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลอยูเปนระยะๆ 
-มีการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เมื่อมีบุคลากรในสังกัดเดือดรอนหรือ
มีการจัดงานตางๆ เชน งานทําบุญ งานมงคล งานศพ เปนตน 
 
-มีการประชุม ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําทุก
เดือน 
 

  

จากการดําเนินการตามนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุก
นโยบายที่ไดกําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองสามารถขับเคลื่อนภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 


