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แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

วางแผนการบริหาร
อัตราก าลัง นโยบาย
วิเคราะห์อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของอบต. 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

-มีการด าเนินการรายงานต าแหน่งว่างสายงาน
ผู้บริหาร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  รอการ
จัดสรรต าแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 
 

นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่๑ 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 2 - 
ระดับดีมาก 12 5 

ระดับดี - 9 
พอใช้ - - 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 2563- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖3 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 14 1 
ระดับดีมาก - 8 
ระดับดี - 4 
ระดับพอใช้ - 1 

 
 
 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
1. หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  2564  
-  2566 ระหว่างวันที่  20  -  23  กรกฎาคม  2563  
ณ  โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  3  ราย
ดังนี้ 
1.นายวีระยุทธ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  ปลัด อบต. 
2.นายอัมภากร  ลาลด  รองปลัด อบต. 
3. น.ส.คนิษฐา  ดวงเงิน  นักจัดการงานทั่วไป 
 
2. หลักสูตร มิติใหม่ กับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. เพ่ือรองรับการประเมินในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ในปัจจุบันและอนาคต  ระหว่างวันที่  3 – 5  กันยายน  
2563  ณ  โรงแรมเดอมาเจสติค  สกลนคร  จ านวน    
3  ราย  ดังนี ้
1.นายวีระยุทธ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  ปลัด อบต. 
2. น.ส.คนิษฐา  ดวงเงิน  นักจัดการงานทั่วไป 
3. นายปรีชา  นาไชยเวียง  นกัวิชาการสาธารณสุข 
 
3. หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตร “การคิดค่าเสื่อม
ราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  6  ราย ดังนี ้
1. นางสาวดวงจันทร์  แก้วมงคล ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวคนิษฐา  ดวงเงิน  นักจัดการงานทั่วไป 
3. นางสาวศิชา  แกว่นธัญญกิจ จพง.จัดเก็บรายได ้
4. นางสาวเยาวลักษณ์  ข าประนม   จพง.พัสดุ 
5. นางสาวปรารถนา  ดวงเงิน จพง.ธุรการ 
6. นางสาวดวงรัตน์  สอนสมนึก ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- อบต.โคกศิลา ไม่มีพนักงานส่วนต าบล ที่ได้เกษียณไป
แล้ว  
 
- อบต.โคกศิลา จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑6  ราย โดยเบิกจ่ายตรง 
จากกรมบัญชีกลาง 
 
-อบต.โคกศิลาจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
 
-อบต.โคกศิลา จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
อบต. ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 ราย ดังนี ้
๑.นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ  สกลนคร   
ปลัดอบต.โคกศิลา จ านวนเดือนละ 6,๐๐๐  บาท 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต. ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
เทศบาลเป็นระยะท่ีก าหนดเพ่ือ
ได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการท างาน 

-อบต.โคกศิลา จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่
เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมกับ
ผู้บริหาร เป็นระยะๆที่ จ าเป็น 
 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา  จะเห็น ได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและ
หน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 


