ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕63
****************************
ผู้เข้าประชุม 8 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม - คน
ขาด คน
ลา
คน
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑. คาสั่ง อบต.หนองย่างชิ้น ที่ 255/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- การรายงานผลการบริหารงานบุคคลตามแนวทางกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 การรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

2
3
4
5
6
7
9

การรายงานผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
การรายงานผลการการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
การรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
การรายงานผลการการบังคับใช้มาตรการให้คุณให้โทษ พนักงานส่วนตาบล
การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ 2562

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑. คาสั่ง อบต.หนองย่างชิ้น ที่ 255/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการฯ

คาสั่ง อบต.หนองย่างชิ้น ที่ 255/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กระผมขอมอบหมายให้เลขานุการ นักทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจง
รายละเอียดคาสั่งให้ กรรมการทราบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เลขานุการ

คาสั่ง อบต.หนองย่างชิ้น ที่ 255/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีคณะกรรมการดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ/และเลขาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
1 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อประกอบการพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ประธานกรรมการฯ

- ตามที่ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นในแต่ละส่วนราชการได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล ( ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ได้เป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสม
หรือสมควรตามที่ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ประเมินมาหรือไม่นั้น โดยการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบลได้ยึดถือหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครพนม หมวด ๑๐ ข้อ ๒๐๕ , ๒๐๖ ซึง่
พนักงานส่วนตาบลที่ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๐.๕ ขั้น จานวน 13 ราย และ 1.0 ขั้น จานวน 2 ราย ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครพนม ข้อ ๒๐๕ มีดังนี้

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
๑0
๑1
๑2
13
14
15

นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ
นางเสาวลักษณ์ อ่อนสกุล
นางสาวณัฐกมล ดวนลี
นายจีระศักดิ์ ตะมิน
นางพัชรา ธงยศ
พ.จ.ต. ไพรสน โสที
นายกัมพล บุญทอง
นางสาวสมปฤดี แขวงเมือง
นายนรปพน เจริญสุข
นายรติพล จันทะนะ
นายศักดิ์ศรี ไชยภักดี
จ.อ.อาชีวะ แสวงสาย
พ.อ.อ.อุเทน พันธุ์มาก
นางสาวพิกุลแก้ว พันธุพาน
นายภานุวัฒน์ แสงกล้า

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
ผ.อ.กองสวัสดิการฯ
นักวิเคราะห์ฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินฯ

คะแนน
ที่ได้

ต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า60
คะแนน)

พอใช้
(60-69)
คะแนน

ดี
(70-79)
คะแนน

ดีมาก
(80-89)
คะแนน

ดีเด่น
(90-100)
คะแนน

/
/

/
/

/
/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/

- และผลการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

คะแนน
ที่ได้

ต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า60

พอใช้
(60-69)

ดี
(70-79)

ดีมาก
(80-89)

ดีเด่น
(90-100)

คะแนน)

๑
๒

นางภาวนา หงษาวงค์
นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธ.น.ดี

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ครู คศ.2
ครู คศ.1

คะแนน

/
/

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นในเดือน
- ๑ ขั้น
ผลการประเมิน ๙๐ -๑๐๐ %
- ๐.๕ ขั้น
ผลการประเมิน ๖๐ – ๘๖ %
- ไม่ควรเลื่อนขั้นในเดือนต่ากว่า ๖๐ %
ประธานกรรมการฯ
เมื่อได้รับทราบผลการประเมินฯ แล้ว ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือ
ไม่
มติที่ประชุม

ไม่มี และรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- การสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในประจาปี 2563

ประธานกรรมการฯ

- นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ไม่มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง แต่มีการสรรหาและเลือกสรรในปีงบประมาณ 2562
จานวน 1 ราย ในตาแหน่ง คนสวน ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองย่างชิ้น (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มกราคม
2563)

ประธานกรรมการฯ

เมื่อได้รับทราบผลการสรรหาแล้ว ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติม
หรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี และรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ในประจาปี 2563

ประธานกรรมการฯ

- ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
มีการบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานส่วนตาบล 1 ราย ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน จานวน 1 ราย ตามบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการฯ

ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี และรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- แจ้งหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ประธานกรรมการฯ

และการสร้างขวัญกาลังใจ ในประจาปี 2563

- ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทาประกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหาในประกาศฯ ดังนี้
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทามาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความเพียร พยายามและมีผลงานดีเด่นและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ได้กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ดังต่อไปนี้

1.ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและได้รับการลงโทษคือพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น ทุกคน โดยจะพิจารณาปีละ 2 ครั้ง
2.ผู้สมควรได้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
2.1 ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2 มีวินัยและความประพฤติดี เป็นที่ประจักษ์
2.3 มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ ราชการของตนเอง
2.4 ให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจา
2.5 ให้การช่วยเหลือชุมชนตามกาลังของตนเองที่มีอยู่
3.รางวัลที่ได้รับคือ การได้รับวุฒิบัตรจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
และการประกาศให้พนักงานคนอื่นและประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีสิทธิได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบประจาปีเป็นพิเศษ
4.ผู้สมควรถูกลงโทษคือผู้ที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับข้อ 2

5.บทลงโทษที่ได้รับคือ การไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบและการไม่ได้รับโบนัสประจาปีและ
อาจจะต้องถูกดาเนินการทางวินัยต่อไป
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จุดประสงค์เพื่อบังคับใช้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ให้มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ สมควรได้รับรางวัลเมื่อประกอบคุณงาม
ความดี หรือต้องได้รับบทลงโทษ ในขณะกระทาความผิด หรือละเมิด ด้วยเหตุประมาท หรือ
ความบกพร่อง สะเพร่า ให้มีกฏเกณฑ์ที่บังคับชัดเจน ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไร
เพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี และรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน ในประจาปีงบประมาณ 2562
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ผลการปฏิบัติงาน ในประจาปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครูส่วนตาบลได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามระเบียบที่กาหนด ไม่มีพนักงานส่วนตาบลคนใดด้รับการเลื่อนขั้น
- การฝึกอบรมมีพนักงานส่วนตาบลได้รับการฝึกอบรมมากกว่า ร้อยละ 80
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน ทั้งพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง มีผลให้มีการต่อสัญญาจ้างทุกรายที่หมดสัญญา
- การให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ในประจาปีงบประมาณ 2562 ได้รับทุกรายที่อยู่ใน
เงื่อนไขที่จะได้รับ มีบางรายไม่ได้รับเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แต่ได้รับการเยียวยาโดยการหัก
เงินด้วยความสมัครใจจากพนักงานให้เป็นจานวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
- การลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ไม่มี เนื่องจากได้มีมาตรการ
ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด และพนักงานมีความเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
มีบางเล็กน้อย ที่มีการว่ากล่าวตักเตือนเพื่อปรับพฤติกรรมการทางานให้ดีขึ้น.

โดยทั้งหมดเป็นผลมาจาก นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พร้อมทั้งการดูแลจากผู้บังคับบัญชา และจิตสานึกของพนักงานส่วนตาบลทุกคน
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ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

ไม่มี และรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- มีคณะกรรมหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม
- หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอปิดประชุม
เวลา 14.๐๐ น.

ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ
ปิดประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม
(นายจีระศักดิ์ ตะมิน)
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ประธานกรรมการ

