
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าง 
-ไม่มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลแทนต าแหน่งว่าง  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 17 ๑ 
ระดับดีมาก ๐ ๖ 
ระดับดี ๑ ๐ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๑๘ ๑ 
ระดับดีมาก ๐ ๖ 
ระดับดี ๐ ๐  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาววราภรณ์  ชา



วงษ ์นักจัดการงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ ราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน  

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่
พนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วน
ต าบลในสายงานผู้บริหาร จ านวน ๖ ราย ดังนี ้
๑ นางบุญสม  ศรีทาแก ปลัดอบต.    เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒ จ่าเอกสุภัช  สีราบัว รองปลัดอบต.  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางปัทมา  แสงบัวท้าว หัวหน้าส านักปลัด  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

 
 
 
 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ

๔ นางประทุมพร  พาละเอ็น ผอ.กองคลัง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.นายณรงค์ฤทธิ์  รักษ์วิจิตร ผอ.กองช่าง     เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๖.นายสมบัติ  โชคชัย ผอ.กองการศึกษา   เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ



สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจการรมการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงาน ผู้บริหาร 

พนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นประจ า 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร   

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบ
ทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 


