
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื ่อใช้ในการกำหนด

โครงสร้างและ กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์
กำรบริหารส่วนตำบล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่ง 
ใหม่เพิ ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา 
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(กำรวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการ 
ระดมความคิดของ คกก. และผู้เกี่ยวข้อง) 

1.2 จ ัดทำและดำเน ินการสรรหาข ้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังที่ลาออก หรือโอน (ย้าย) 

1. ดำเนินการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ที่ว่างตาม
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้แก่ 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก/ชก  
2. การให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ได้แก่                     
- หัวหน้าสำนักงานปลัด 
3. ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทน ในตำแหน่ง
ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไดแ้ก่                      
- หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง 
- นายช่างโยธา ปง/ชง   
4. การประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลว่างตาม
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

1.3 การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ / การต่อสัญญา
พนักงานจ้าง  

1. การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่ว่าง
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้แก่ 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 
2. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ 
- ภารโรง 
- คนงานท่ัวไป  



2.ด้านการพัฒนา 
  

2.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี - การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
2561 – 2563 โดยพิจารณาให้บุคลกรทุกตำแหน่งได้รับ
การเข้ารับการอมรมเพิ่มความรู้ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การดำเนินการจดัทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
 

1. การส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรมตามสาย
งานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่น มหาวิทยาลัย ต่างๆ ที ่เข้าร่วมกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. การดำเนินการจัดองค์ความรู้ให้กับพนักงานได้แก ่
- การจัดทำแผนการจัดการความรู ้(KM) 
       - คู่มือการปฏิบัติงาน 
       - เว็บไซต์ต่างๆ  
       - สื่อ E-learning 
       - แอปปิเคชั่น ต่าง 

2.3 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 1. มีการจัดทำแบบประเมินคัดเลอืกผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 
ก่อน/หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม 
2. อบต.ถนนโพธ์ิมีการประเมินบคุลากรตามเกณฑม์าตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจดัส่งบุคลากร เข้ารับการ
ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปจัจุบัน 
 

- อบต.ถนนโพธิ์ ดำเนินการปรับปรุงระบบในระบบ
ดังกล่าว แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กำหนด   

3.2 การจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ที่เป็นธรรม  

1. อบต.ถนนโพธิ์มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมากำหนด  
2. อบต.ถนนโพธิ์มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลำด ับ ด ูแล กำก ับ ต ิดตาม และประเม ินผลการ
ปฏิบัต ิงาน มีการแต่งคณะกรรมการกลั ่นกรองผลการ
ประเมิน และ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

3.3 การพิจารณาความดีความชอบ เพ ื ่อเล ื ่อนขั้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเป็นธรรม 

- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ประจำปี              
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณากลั่นกรองฯ คกก.เลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงานส่วนตำบล  

3.4 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น - อบต.ถนนโพธ์ิมีการดำเนินการสง่เรื่องของความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมกาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสมีาเพื่อ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ได้แก่ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากระดับปฏิบัติการ  
เลื่อนเป็นระดับ ชำนาญการ 

3.5 การประชาสัมพันธ์แผนเส้นทางการก้าวหน้าในสาย
งานแต่ละตำแหน่ง 

- อบต.ถนนโพธิ์มีการดำเนินการจัดทำแผนการก้าวหน้าใน
สายงานทุกตำแหน่ง ภายใต ้หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานส่วนตำบลทราบ 
ถึงแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาการ
ดำเนินการดังกล่าว 



3.5 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลกร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- มีการจัดเตรียมถึงดับเพลิงประจำจุด ทุกอาคาร 
- มีการจัดเตรียมเครื่องปฐมพยาบาล และตู้ยาสามัญ 
- มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
- มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

3.6 การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อยกย่อง 
ชมเชย แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในให้บริหารแก่ประชาชน 

- อบต.ถนนโพธิ์มีการดำเนินการจัดทำโครงการโครงการ
เชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

4. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และวนิัยข้าราชการ 4.1 การดำเน ินการจ ัดทำประมวลจร ิยธรรมของ
ข้าราชการ และ สมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถนนโพธ์ิ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ ์ ได้จัดทำประมวล
จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และ สมาชิสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและ
สมาชิกสภาตำบลทุกท่านได้รับทราบ  

4.2 การดำเนินการจัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลถนนโพธิ์ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วน
ตำบล,และพนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล                  
ถนนโพธ์ิ 
 
4.3 การดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องทุกข์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบล
ถนนโพธ์ิ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ ์ ได้จ ัดทำประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธ์ิว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัย
พนักงานส่วนตำบล,และพนักงาน โดยได้ประชาสัมพันธ์
ให้กับพนักงานและสมาชิกสภาตำบลทุกท่านได้รับทราบ 
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้คู่มือการปฏิบัติงาน
รับร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลถนนโพธิ์ เพื ่อเป็นช่องการในการร้องเรียนหาก
ไม่ได้ร ับความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลโดยได้
ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและสมาชิกสภาตำบลทุกท่าน
ได้รับทราบ 
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นางสาวสุเนตร ม่วงชูอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน เขตบางพลัด

กทม.
8 นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน การจัดท าบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงบัญชีด้วยระบบ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมวีวัน 24-25 พ.ย.61 452

นางสาวนงนุช บ ารุงกลาง จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อ.เมือง 
นางสาวสุเนตร ม่วงชูอินทร์ เจ้าพนักานพัสดุปฏิบัติงาน  จ.นครราชสีมา

9 นางมณฑิรา นะพรานบุญ ปลัด.อบต การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ส านักงาน สปสช. เขต 9 โรงแรมโรงแรมสะบาย 29 พ.ย. 2561 455
นายตฤณ ทองมาลัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เขต 9 นครราชสีมา  อ าเภอเมือง
   จ.นครราชสีมา

10 นางมณฑิรา นะพรานบุญ ปลัด.อบต นายจ้างมีหน้าท่ีน าส่งเงินตาม พรบ.กยศ. พ.ศ. 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 20 ธ.ค. 2561 457
นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน  นานาชาติ อ.เมือง
   จ.ขอนแก่น

บัญชีแสดงกำรส่งพนักงำนส่วนต ำบล เข้ำอบรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธ์ิ อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือโครงกำร ผู้จัดกำรอบรม สถำนท่ีจัด วันท่ีอบรม



11 นายเอกชัย บุญประกอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน ม.บูรพา โรงแรมรายาแกรน 14-16 ธ.ค.61 461
นายวัชรพล ช่างกลึง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   อ าเภอเมือง
   จ.นครราชสีมา

12 ว่าท่ีร้อยหญิง จุรีพร เดชสันเทียะ หัวหน้าส านักปลัด การด าเนินการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ส านักงาน สปสช. เขต 9 โรงแรมโคราชโอเต็ล 18 ธ.ค. 2561 479
นายตฤณ ทองมาลัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   อ าเภอเมือง
     จังหวัดนครราชสีมา

13 นางประพาฬศรี วงศ์สนธ์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพให้กลไกศูนย์พัฒนาครองครัวในชุมชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความ โรงแรมโคราชโอเต็ล 30 ม.ค. 2562 31
ม่ันคงของมนุษย์ อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

14 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัด.อบต มาตรการเชิงรุกการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีของรัฐ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด โรงแรมแคนทาร่ี โคราช 30 ม.ค. 2562 32
นายชนายุส คูณกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง โดยระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) นครราชสีมา อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
15 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัด.อบต โครงสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน โรงแรมวีวัน 9-10 ก.พ.62 14

นางสุทิน ศศิวิมลฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง พ.ศ.2561 อ าเภอเมือง
นายอุเทน โจสันเทียะ นักวิเคราะนโยบายและแผนช านาญการ จังหวัดนครราชสีมา

16 นายเอกชัย บุญประกอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ การเล่ือนต าแหน่งและระดับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินให้ ม.สารคาม โรงแรมเฮอร์มิเทจ 8-10 ก.พ.62 38
นางประพาฬศรี วงศ์สนธ์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สูงข้ึน อ าเภอเมือง
นางสาวสุเนตร ม่วงชูอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวนงนุช บ ารุงกลาง จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน
นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน

17 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัด.อบต ทิศทางและแนวทางการด าเนินการกฏหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) ม.ศิลปกร โรงแรมสตาร์เวลบาหลี 1-3 มี.ค.62 45
อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

18 นายวัชรพล ช่างกลึง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน โรงแรมริเวอร์ไซต์ 4-7 มี.ค.62 49
ท้องถ่ิน

19 นายตฤณ ทองมาลัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์พันธุกรรมพืชตามแนว 9-10 มี.ค.62 61
     พระราชด าริ อ าเภอสีค้ิว
   จ.นครราชสีมา

20 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การสัมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหาร โรงแรมสวนนงนุช 21-25 เม.ย.62 97
"ทศวรรษ์ใหม่การปกครองท้องถ่ินไทย" ส่วนต าบล แห่งประเทศไทย อ าเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี
21 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ความรู้ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยข้าวนายปีและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ส านักคณะกรรมการก ากับดูแล โรงแรมแคนทาร่ี โคราช 4 เม.ย.62 99

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ อ าเภอเมือง
ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครราชสีมา



22 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ปลัดองค์การบริหาร จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 19 เม.ย.62 109
ส่วนต าบล อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
23 นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน การจัดท ารายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดท าบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน โรงแรมวีวัน 3-4 มิ.ย.62 126

นางสาวสุเนตร ม่วงชูอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชี อ าเภอเมือง
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา

24 นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน การประชุมสัมนา "นายจ้างมีหน้าท่ีน าส่งเงิน ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 กองทุนเงินให้ยืมเพ่ือการศึกษา โรงแรมอวานี ขอนแก่น 14 พ.ค.62 140
อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

25 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แนวทางการเบิกจ่ายและการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลัก ส านักงานหลักประกันสุขภาพ โรงแรมโคราช โฮเต็ล 28 พ.ค.62 153
นายตฤณ ทองมาลัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน เชต 9 นครราชสีมา อ าเภอเมือง
นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน จังหวัดนครราชสีมา

26 นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน มาตรการการลดการใช้พลังานในภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ส านักงานพลังงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 22 พ.ค.62 154
จังหวัดรนครราชสีมา อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
27 นางประพาฬศรี วงษ์สนธ์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การขับเคลือนการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียง บ้านพักเด็กและครอบครัว หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 28 พ.ค.62 174

ดูเด็กแรกเกิดในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดรนครราชสีมา อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

28 นางสาวพิมพ์ณิศา มีถมธนวัฒน์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน การเพ่ิมประสิทธืภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ คลังจังหวัดนครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 19 มิ.ย.62 204
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
29 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.บูรพา โรงแรมสตาร์เวล บาหลี 20 -21 ก.ค.62 214

นายวัชรพล ช่างกลึง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อ าเภอเมือง
นางดวงฤทัย รัญแอ ครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดนครราชสีมา
นางนวรัตน์ ช านาญกลาง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

30 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดรนครราชสีมา โรงแรมแคนทารี 12 ก.ค.62 230
นางสุทิน ศศิวิมลฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเส่ียงของจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
31 นายเอกชัย บุญประกอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ การบริหารงานบุคคลกรท้องถ่ิน และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 27-28  ก.ค.62 261

บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ระยะท่ี 2

32 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลยุทธการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ม.สารคาม โรงแรมสตาร์เวล บาหลี 26-28  ก.ค.62 262
นายอุเทน โจสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
33 นายชนายุส คูกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท 16-ส.ค.-62 282

   อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา



34 นางประพาฬศรี วงศ์สนธ์ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โครงการสวัสด์ิการสังคมเพ่ือจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียผ้พการ กรมบัญชีกลาง หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 4-ก.ย.-62 295
อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

35 นางสาวนงนุช บ ารุงกลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงานการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงแรมริเวอร์ไซต์ 5-7  ก.ย. 62 296
นายกิติพงษ์ ม่วงชะคร่ า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

36 นางสุทิน ศศิวิมลฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง เจาะลึก หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง แนวทางการเปิดเผยราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงแรมสบายโฮเทล 6-8  ก.ย. 62 305
การบริหารสัญญา การจัดท าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) อ าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา
37 นายชนายุส คูณกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง การวางและจัดท าผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง โรงแรมบอส โฮเต็ล (เดอะริช) 8-10  ก.ย. 62 304

นายสุมิตร ดีช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

38 นางอรุณรัศม์ิ นะพรานบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับการพัฒนาสู่องค์กรแห๋งการบริหารตามหลัก สมาคมข้าราชการท้องถ่ินจังหวัด โรงแรมสบายโฮเทล 18-20  ก.ย. 62 326
นายชนายุส คูณกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง ธรรมาภิบาล นครราชสีมา อ าเภอเมือง
นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก นิติกรปฏิบัติการ จังหวัดนครราชสีมา

39 นายวัชรพล ช่างกลึง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชารัฐต้านการทุจริตในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมแคนทาร่ี 20-ก.ย.-62 327
อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

จ านวนพนักงานส่วนต าบลท้ังหมด 13 คน
จ านวนพนักงานท่ีได้รับการอบรม 13 คน
คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 100.00                               %

  (ลงช่ือ)                                ผู้รับรอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ
    นางอรุณรัศม์ิ  นะพรานบุญ



  



 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          
ที ่    วันที่          
เรื่อง             
               

 

                  งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  
     90001   /               10  ตลุาคม  2562 
        รายงานสรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้มีประกาศเรื่อง ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
กรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น   

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ช่องทางรับฟัง
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
จึงรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เดือน ข้อร้องเรียน 
(เรื่อง)  

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       

(เรื่อง) 

ยังไม่ดำเนินการ 
(เรื่อง) 

ตุลาคม - - - - 
พฤศจิกายน - - - - 
ธันวาคม - - - - 
มกราคม - - - - 
กุมภาพันธ์ - - - - 
มีนาคม - - - - 
เมษายน - - - - 
พฤษภาคม - - - - 
มิถุนายน - - - - 
กรกฎาคม - - - - 
สิงหาคม - - - - 
กันยายน - - - - 

 

 

 

 

 



2. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ลำดับที่ ข้อร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลถนน
โพธิ์ ได้มีการเสริมสร้างทัศนคติ
และค่านิยมความสื่อสัตว์สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างต่อเนื่อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(นายเอกชัย  บุญประกอบ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

เรียน    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
-                    
       
 

                      (นายตฤณ  ทองมาลัย) 
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน 
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 

 
  
 

      
             

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
-      

      
 
 

               (นางอรุณรัศมิ ์ นะพรานบุญ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
-        
 
 

                    (นายสมบูรณ์   พิพัฒน์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 



                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
 

ที ่ นม ๙0๐๐๑/        วันที่   11  ตุลาคม ๒๕62 
 

เรื่อง   รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2562 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
   

เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือ

กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในทุกภาคส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. 2561 - 2563 )  นั้น 

 
ข้อเท็จจริง 

  งานบริหารงานบุคคลได้สรุปผลการพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
           (นายเอกชัย  บุญประกอบ) 
          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
............................................................................................................................. .................................................                        
    

                                                                  (นายตฤณ  ทองมาลัย) 
                                                             นักจัดการงานทั่วชำนาญการ รักษาราชการแทน                                                 

                                 หวัหน้าสำนักงานปลัด  
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
............................................................................................................................. .................................................    

(ลงชื่อ)      
                   ( นางอรุณรัศม์ิ  นะพรานบุญ )                                        

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์                
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควร 
............................................................................................................................................................................. .                   
         (ลงชื่อ) 

                                               (นายสมบูรณ ์พิพัฒน์)   
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
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