
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 



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 
-สรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง ใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นายสิทธิชัย ยิ่งสมบูรณ์ 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที๑่ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานอบต.(คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 3 1 
ระดับดีมาก 17 12 
ระดับดี - 14 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการประเมิน พนักงานอบต. (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 20 1 
ระดับดีมาก - 15 
ระดับดี - 11  

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6  ผู้เข้ารับการอบรม 1 ราย ดังนี้ 
1.จ่าเอกภวิศ  บังอร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟาวเวอร์แกรนด์            
จ.พิษณุโลก 
หลักสูตร มองอนาคตท้องถิ่นไทย ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  วันที่ 26 มี.ค. 62- 1 เม.ย.62 ณ ร.ร.เมาท์เทนบีช พัทยาใต้    
ผู้เข้ารับการอบรม 2 ราย ดังนี้ 
1. จ่าเอกธีรพงษ์ กล้าณรงค์ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
สังกัด ส านักปลัด 
2.จ่าเอกภวิศ  บังอร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
หลักสูตร ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปกิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของ อปท.วันที่ 11 ก.พ. 62 ณ บุรีรัมย์  ผู้เข้ารับการอบรม 
1 ราย ดังนี้ 
1. นายวิชัย สังข์กูล ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง สังกัด ส านักปลัด 
หลักสูตร การจัดท ารายงานทรัพย์สินของ อปท.เพ่ือการจัดท าบัญชีและ
รายงานทรัพย์สินของ อปท.เพ่ือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีฯ ณ โรงแรมเดอสิต จ.บุรีรัมย์  วันที่ 21-23 มิถุนายน  
2562   
มีผู้เข้าอบรม 3 ราย  ดังนี้ 
1.น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  2. น.ส.ชลิตา เสาวโค ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สังกัดกองคลัง 

3.น.ส.บังอร อู่เสือพะเนา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินตาม พ.ร.บ..ก.ย.ศ. พ.ศ. 2560 ต้อง
ท าอย่างไร ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น  วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562   มีผู้เข้าอบรม 2 ราย  ดังนี้ 
1.น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
2. น.ส.ชลิตา เสาวโค ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จ.บุรีรัมย์  วันที่ 5 มิถุนายน 2562   
มีผู้เข้าอบรม 1 ราย  ดังนี้ 
1.น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 107 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร จ.
ปทุมธานี  วันที่ 1-20 กันยายน 2563   
มีผู้เข้าอบรม 2 ราย  ดังนี้ 
1.นางชิดชนก  แกล้วกล้า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัด
กองช่าง  
2. จ่าเอกวัชรินทร์ รอบคอบ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
สังกัดกองคลัง  
 
 

  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร การจัดท ารายงานทรัพย์สินของ อปท.เพ่ือการจัดท าบัญชีและ

รายงานทรัพย์สินของ อปท.เพ่ือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีฯ ณ โรงแรมเดอสิต จ.บุรีรัมย์  วันที่ 21-23 มิถุนายน  
2562   
มีผู้เข้าอบรม 3 ราย  ดังนี้ 
1. น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
2. น.ส.ชลิตา เสาวโค ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สังกัดกองคลัง 
3. น.ส.บังอร อู่เสือพะเนา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินตาม พ.ร.บ..ก.ย.ศ. พ.ศ. 2560 ต้อง
ท าอย่างไร ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น  วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562   มีผู้เข้าอบรม 2 ราย  ดังนี้ 
1.น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
2. น.ส.ชลิตา เสาวโค ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จ.บุรีรัมย์  วันที่ 5 มิถุนายน 2562   
มีผู้เข้าอบรม 1 ราย  ดังนี้ 
1.น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
หลักสูตร โครงการอบรมรมซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอสิตา บุรีรัมย์ 
มีผู้เข้าอบรม 4 ราย ดังนี้ 
1. จ่าเอกธีรพงษ์ กล้าณรงค์ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
สังกัด ส านักปลัด 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

2. จ่าเอกภวิศ บังอร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด สังกัดส านักปลัด  
3. น.ส.นก กล้าหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง 
4. น.ส.กลัยา กุดั่น ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               
สังกัดส านักปลัด 
หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 107 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร จ.
ปทุมธานี  วันที่ 1-20 กันยายน 2563   
มีผู้เข้าอบรม 2 ราย  ดังนี้ 
1.นางชิดชนก  แกล้วกล้า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัด
กองช่าง  
2. จ่าเอกวัชรินทร์ รอบคอบ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
สังกัดกองคลัง  
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นายวัฒนา มากะเต 
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๒๖ ราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
๑.น.ส.บังออน พรมสิทธิ์    รองปลัดอบต.ฯ  จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
๒.จ่าเอกภวิศ บังอรหัวหน้าส านักปลัด         จ านวน เดือนละ 5,000 
บาท 
๓.นางสุจินดา กุมรัมย์ ผ.อ.ส่งเสริมการเกษตร จ านวน เดือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท 
4.น.ส.ศศิวรรณ พะละดี นักทรัพยากรบุคคล จ านวน เดือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท 
5 .นายประวีร์ บุญแดงดี นิติกร จ านวน เดือนละ 3,๐๐๐ บาท 
6. จ่าเอกรัชตะ ตุ้งประโคน จพง.ป้องกันฯ จ านวน เดือนละ 3,๐๐๐ บาท 
7. จ่าเอกวัชรินทร์ รอบคอบ จพง.ธุรการ จ านวน เดือนละ 4,๐๐๐ บาท 
8.น.ส.สุกัญญา ไชโยสินนนท์ จพง.สาธารณสุขฯ จ านวน เดือนละ 4,๐๐๐ 
บาท 
 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในต าแหน่งที่มี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในสายงานผู้บริหารจ านวน 6 ราย ดังนี้ 

๑ จ่าเอกธีรพงษ์ กล้าณรงค์ ปลัดเอบต.     เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒ น.ส.บังออน พรมสิทธิ์ รองปลัดอบต.       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๓.จ่าเอกภวิศ บังออน  หัวหน้าส านักปลัด      เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๔ นางสุจินดา กุมรัมย์ ผ.อ.ส่งเสริมการเกษตร     เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๕.นางรัตยา สุขกูล ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๖.นางสาวนก กล้าหาญผ.อ.กองคลัง                เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะ
ที่ก าหนดเพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
-เทศบาลจัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครัง้ 
 

 

 

 

 



จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้

ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม

ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

งานบุคคล 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

 


