
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ                                    

ที ่  นม 91801/ วันที ่    20  ตุลำคม  2564          

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ ได้จัดท ำนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยให้ครอบคลุมด้ำนกำรวิเครำะห์ก ำลัง ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือก   
ด้ำนบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโยบำยบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
ด้ำนสวัสดิกำรและผลตอบแทน เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และสำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจขององค์กรประสบควำมส ำเร็จ และได้ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันไปแล้วนั้น 

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้บริหำรได้ทรำบและพิจำรณำแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบทุกด้ำน รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 

                                          
(นำยณรำศักดิ์ เฝ้ำหนองดู่) 

นักทรัพยำกรบุคคล 
 

 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ.................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
(นำยวสันต์ สีขุนทด) 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รักษำรำชกำรแทน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 



-2- 
 

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ว่ำที่ร้อยโท 
(ดนัย สุริโยภำส) 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 
 

 

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ว่ำที่ร้อยโท 
(ดนัย สุริโยภำส) 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 



รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบำยวิเครำะห์ก ำลัง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงั มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2566  
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ตำม
ประกำศ ก.อบต. และก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมำณงำน อ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบขององค์กร 

น โ ย บ ำยก ำ รส ร รหำและ
คัดเลือก 

- กำรสรรหำและคัดเลือกต ำแหน่งผู้บริหำร 
  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- กำรสรรหำในต ำแหน่งสำยปฏิบัติ 
 
 
- กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
 

- มีกำรด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 1 อัตรำ คือ ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 
- มีกำรด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนส่วนต ำบลมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 2 อัตรำ  คือ   
  1. ต ำแหน่ง เจ้ำนักงำนจัดเก็บรำยได้  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563   
  2. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  เมื่อวันที่  1  เมษำยน  2564 
- มีกำรด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 1 อัตรำ คือต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  เมื่อวันที่ 1 กรกำคม 2564 

นโยบำยด้ำนบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคน  จ ำนวน  ๒ คร้ัง  คือ
คร้ังที่ ๑ ( 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 )   
คร้ังที่ 2 ( 1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564 ) 
มีผลดังนี ้
 

ระดับ 
กำรประเมิน 

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเก่ำ 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

ดีเด่น 3 3  10 
ดีมำก 12 13 17 9 
ดี 2 1 2 2 
พอใช้    1  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบำยบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จัดส่งพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
เข้ำรับกำรอบรมเพื่ อพัฒนำควำมรู้ ใน
หลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำให้มีควำมรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยี สำรสนเทศ 

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรงำนสวัสดิกำรตำมนโยบำยรัฐบำล กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
สวัสดิกำรสังคม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคมเด็กแรกเกิด ระหว่ำง
วันที่ 26 – 28 กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ำ
รับกำรอบรม จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 
1. นำงขวัญใจ ปิ่นสกุล      ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
2. นำงอมรรัตน์ กมขุนทด  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
หลักสูตร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรเบิกจ่ำยผ่ำนระบบ KTB Corporaraet Online กำรใช้
จ่ำยเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรเดินทำงไปรำชกำร และ
แนวทำงในกำรควบคุมป้องกันกำรทุจริตทำงกำรเงินกำรคลัง ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 กุมภำพันธ์ 
2564 ณ โรงแรมสตำร์เวลล์ บำหลี รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ  มีผู้เข้ำรับ   
กำรอบรม จ ำนวน 4 รำย ดังนี้ 
1. นำงภูษิตำ ก ำเนิดเขว้ำ    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
2. นำงสุนทร ธิเขียว   นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
3. นำงสำวนำถอนงค์ กรินสูงเนิน  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
4. นำงสำวมนัสนันท์  ใจสูงเนิน    ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
หลักสูตร กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเลื่อนต ำแหน่งและระดับข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ มีผู้เข้ำรับ   กำรอบรม จ ำนวน 3 รำย ดังนี้ 
1. ว่ำที่ร้อยโทดนัย สุริโยภำส  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 
2. นำยณรำศักดิ์ เฝ้ำหนองดู่   นักทรัพยำกรบุคคล 
3. นำงสำวสมฤดี  กมขุนทด  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร
และผลตอบแทน 

- จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  
 
- จัดให้มีสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  
 
- จัดให้มีสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
 
- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวแก่
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง  
 
 
-  จัดให้มี เงินประจ ำต ำแหน่ งส ำหรับ
พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
ต ำแหน่งที่มีระเบียบฯ ก ำหนดให้จ่ำย 
 
 
 

- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้กับ พนักงำนส่วน  
  ต ำบลทุกรำย จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 18 รำย 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิก  
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำร  
  ส่วนต ำบลที่มีสิทธิ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีกำรจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว แก่พนักงำน 
  ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนที่เข้ำหลักเกณฑ์ ตำมประกำศ คณะกรรมกำร 
  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ ์
  เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักจ้ำงขององค์กำร 
  บริหำรส่วนต ำบลได้รับเงินเพิ่มกำรครอง ชีพชั่วครำว พ.ศ.๒๕๕๘ 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วนต ำบลในสำย 
  งำนผู้บริหำรจ ำนวน 3 รำย ดังนี้  
๑. ว่ำที่ร้อยโทดนัย สุริโยภำส ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บำท 
2. นำงสำวชญำดำ พรีพรม หัวหน้ำส ำนักปลัด เดือนละ 3,500 บำท  
3. นำงภูษิตำ ก ำเนิดเขว้ำ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท  
4. นำงขวัญใจ ปิ่นสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม เดือนละ ๓,๕๐๐ บำท  
5. นำยประเสริฐ กวกขุนทด ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ เดือนละ 3,500 บำท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบำยกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และ ผูกพัน
ภำยในองค์กร 

- จัดให้มีกำรจัดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและ 
กระบวนกำรขั้นพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำม 
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำน 

- จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของพนักงำนในสังกัดที่สะท้อนภำพกำร
ท ำงำนขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคร่วมมือ
กันจัดกิจกรรม และเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้บุคคลทั่วไปได้ ทรำบและเข้ำใจ  
- จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเป็นระยะที่ก ำหนดเพ่ือ
ได้ ให้  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น
ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดกิจกำรรม
กำรแช่ง ขันกีฬำเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำง พนักงำน ผู้บริหำร 

- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น เช่น  
  คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสำร เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในสังกัด 
 
- มีกำรจัดท ำกิจกรรม ๕ ส. และ big cleaning day ในส ำนักงำนอยู่เป็นระยะ ๆ  
- มีกำรจัดท ำกิจกำรจิตอำสำเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ในต ำบลอยู่เป็นระยะ ๆ 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกต้นเดือน  
- จัดให้มีกำรประชุมพนักงำนทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ ำเป็น  
 
 
- จัดกิจกำรรมกำรแช่งขันกีฬำเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำน 
ผู้บริหำร จ ำนวน ๑ ครั้ง 
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