
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ไตรมาสที่ 1-3 ระหวา่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
 



แบบรายงานผลการด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวดัเพลง จังหวัดราชบุรี 

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

องค์การบรหิารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัต ิ
 

-มีการด าเนินการสรรหาและคัดเลอืก โดยขอใหบ้ัญชีผูผ้่านการสรรหาและ
คัดเลือกของกรมสง่เสรมิการการปกครองทอ้งถ่ิน และการรบัโอนปกติใน
ต าแหน่งที่มสีายงานผู้บริหารว่าง ไม่เกินระยะเวลา 60 วัน 
-มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานองค์การ
บรหิารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน 
ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ดังนี้  
ประเมินครัง้ที่ ๑ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563  
ผลการประเมิน ดังนี ้

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดเีด่น 2 - 
ระดับดีมาก 10 4 
ระดับด ี - - 
ระดับพอใช้ - - 
ระดับต้องปรับปรงุ - -  

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-จัดส่งพนกังานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลกัสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาให้มีความรูเ้กี่ยวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี ้
หลักสูตร อบรมการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (e-Plan-eMENSCR) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มผีู้เข้ารบัการอบรมจ านวน 1 ราย 
ดังนี ้
1. นางสาวชัญญานุช ทินวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
หลักสูตร อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและสิง่ปลูก
สร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี มผีู้เข้ารบัการ
อบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑. นายรณกฤต สาราจันทร์ ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
2. นางสาววิภารัตน์ ทองค า รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
3. นายพรอรุณ เริ่มรวย ผู้อ านวยการกองคลงั 
หลักสูตร อบรมเทคนิคการประมาณราคางานกอ่สร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
และเทคนิคการค านวณหาค่าดัชนี (ค่า K) ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมเพชรสายรุ้ง ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุร)ี 
ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จงัหวัดเพชรบรุี   
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑. นายกิจพัฒน์  อาทรสริิรัตน์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 
หลักสูตร เข้ารบัฟังการประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 
มกราคม 2563 ณ ห้องรอยลั จูบลิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง



สินค้าและการประชุมอมิแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบุร ีมีผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑. นายรณกฤต  สาราจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักสูตร อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเกบ็ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมสีดารสีอร์ท จังหวัดนครนายก 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑. นายรณกฤต  สาราจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายพรอรุณ เริ่มรวย ผู้อ านวยการกองคลงั 
หลักสูตร อบรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินและการประสานความร่วมมอื
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ 
2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑. นางสาววัลภา แก้ววรรณีสกลุ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
2. นางสาวชัญญานุช ทินวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

-มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
สามารถเช่ือข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีการปรับปรงุ
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปจัจบุัน โดยมี นางสาวศิริวรรณ  
บุญณรงค์ นักทรัพยพ์ยากรบุคคล เป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดกิารและผลตอบแทน -จัดให้มีบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จัดให้มบี าเหน็จบ านาญ  
แก่พนักงานส่วนต าบลที่เกษียณอายุราชการ  
-องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จัดให้มสีวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับพนกังานส่วนต าบลและลกูจ้างประจ าทุกราย  
จ านวนรวมทั้งสิ้น 14 ราย 



-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จัดให้มสีวัสดิการเกีย่วกับการศึกษา
บุตรใหก้ับพนกังานส่วนต าบลทีม่ีสทิธิทุกคน  
-องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด จัดให้มสีวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลทีม่ีสทิธิเบกิค่าเช่าบ้าน จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
๑. นายรณกฤต สาราจันทร์ ปลัด อบต.  จ านวนเดือนละ 5,00๐ บาท 
2. นางปณิตา  ปิ่นทอง หัวหน้าส านักปลัด จ านวนเดือนละ 5,000 บาท 
3. นายพรอรุณ เริ่มรวย ผู้อ านวยการกองคลงั จ านวนเดือนละ 4,500 บาท 
4. นายวิระ ยะปาน นายช่างโยธาช านาญงาน จ านวนเดือนละ 3,000 บาท 

 -จัดให้มีเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนกังาน
เทศบาลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดใหจ้่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มกีารจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  
แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลกัเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดราชบรุี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลได้รบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มเีงินประจ าต าแหน่งให้กบัพนักงาน- 
ส่วนต าบล ในสายงานผูบ้รหิาร จ านวน 5 ราย ดังนี ้
๑. นายรณกฤต สาราจันทร์ ปลัด อบต.       เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาววิภารัตน์ ทองค า รองปลัด อบต.  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางปณิตา  ปิ่นทอง  หัวหน้าส านักปลัด   เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔. นายพรอรุณ  เริม่รวย   ผอ.กองคลัง       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕. นายกิจพัฒน์ อาทรสิรริัตน์ ผอ.กองช่าง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 

-จัดให้มีการจัดอปุกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการข้ันพื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มกีารจัดหาวัสดสุ านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 



 
 
 
 
 
 
นโยบายการสร้างความสมัพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสงักัดทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกจิกรรม 
และเพือ่สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลใหบุ้คคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะทีก่ าหนด เพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็น ตลอดจน
การน าเสนอปญัหา อปุสรรคในการท างาน และ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 

-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส. และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น 
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อพฒันาพื้นที่ภายใน
ต าบลและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เป็นระยะ ๆ 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 

  

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถ่ินที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

                                                                                     

(นายสมชาย  ภิญโญ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมประทัด 


