
     
     รายงานผลการด าเนินการ 

       ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                (ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

          ของ  

      องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ 
 

 



         แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( ห้วง ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง มีการวิเคราะห์การจัดท าแผนอัตราก าลัง ความต้องการบุคคล  

ตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของ อบต.  
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร 

ของ อบต. 
- การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

- มีการรายงานต าแหน่งว่างให้จังหวัดทราบ เพื่อรองรับการสรรหา
ต าแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ไม่มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง 
เนื่องจากไม่มีต าแหน่งว่าง  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต.และพนักงานจ้างทุกคน 
ตามห้วงระยะเวลาการประเมินดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล ๑. ครั้งที ่๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) 
                        ๒. ครั้งที่ ๒ ๑ (เม.ย.๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) 
พนักงานจ้าง จ านวน ๑ ครั้ง รอบการประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๖๓                      
ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง         
เข้ารับการอบรม 
 
 
 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ อบต. 

- มีการจัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรม         
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อบรมการท าจัดแผนพัฒนาต าบล  
ระบบ E-plan , ELAAS , แผนที่ภาษี , ระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ เป็นต้น 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต. ที่สามารถ 
เชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
 

 



ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่พนักงานจ้าง 
 
- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ ก าหนด 
ให้จ่าย 

- อบต.ยังไม่ผู้ใดมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
- อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างประจ าทุกราย  
- อบต. จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล 
ที่มีสิทธิ์เบิก 
- อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล 
ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑. นายกฤษฎา เสรีวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๒. นายเธียรนันท์ ตันติยศุภวงศ ์ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล          
๓. นายกิตติพงษ์ ตาชูชาติ ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
๔. นางปนัดดา ซื่อรัมย์ ต าแหน่ง นักสันทนาการ 
- อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างทุกคน 
ที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์  
- อบต.จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงาน
ผู้บริหารจ านวน ๗ ราย ดังนี ้
๑. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน ต าแหน่ง ปลัด อบต.     
๒. นายอ านวย นาครินทร์ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. 
๓. นายทวี เสกรัมย์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
๔. นางจริยา ศรีพนม ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง       
๖ นายสุพจน์ ขีรัมย์ ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง     
๗. นางธันย์ชนก บุตรโต ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา     
๘. นายกฤษฎา เสรีวัฒน์  ต าแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร   
๙. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม      



 

ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
- จัดให้มีการประชุมพนักงาน อบต.เป็นระยะ       
ที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
- อบต. จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

- อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  
ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงาน 
อยู่เป็นระยะๆ 
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะๆ ที่จ าเป็น 
 
- จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครั้ง 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการ                       
ครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการ               
และแก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 
 


