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ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย   อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1. นโยบายวางแผน
อัตราก าลัง 
แผนการด าเนินงาน 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งมี
โครงสร้างองค์กรและ
ต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าไปสู่การบรรลุพันธกิจ
ขององค์กรต่อไป 
 

๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัย ในการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในแต่ละ
ส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนด
จ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัยพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม 
หรือ ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เช่น การปรับปรุงต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพ่ิมอัตราก าลัง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 

มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 -2566  

แผนอัตราก าลัง 3 ปี มี
การก าหนดโครงสร้าง และ
ก าหนดต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2. นโยบายการบรรจุแต่งตั้ง 
สรรหาและคัดเลือก 
แผนการด าเนินงาน 
-การบรรจุแต่งตั้ง 
-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้การบรรจุแต่งตั้ง 
การสรรหาและคัดเลือก
เป็นไปอย่างโปร่งใส และมี
ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือที่
ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ 
ประสบความส าเร็จในสาย
วิชาชีพ และจะน าไปสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ขององค์กรต่อไป 
 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตาม
วิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าหนด 
๒.สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบ
ระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.
อบต. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงาน
จ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
 

-มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่ง
ว่าง แต่ไม่มีผู้ประสงค์โอนย้ายมา 
-มีการสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจ้าง 2 ต าแหน่ง 
1. ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เห็นควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รับโอน 
(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล
เพ่ือให้ได้ผู้มาด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งที่
ว่าง 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๓. นโยบายด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนการด าเนินงาน 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
 
 
 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไข
ในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนก
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการ
ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วน
ต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๑/2564 ( ๑ ต.ค. 
63 - ๓๑ มี.ค. 64 ) ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 3 ๐ 
ระดับดีมาก 17 16 
ระดับดี 2 0 
ปรับปรุง 0 ๐ 

 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๒/2564 ( ๑ เม.ย. 
64 - ๓๐ ก.ย. 64) ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น - - 
ระดับดีมาก - - 
ระดับดี - - 
ปรับปรุง - - 

 
 
 
 
 

 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๔. นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการด าเนินงาน 
- จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ
นี้ ไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
และเป็นการรองรับ 
Thailand ๔.๐ ต่อไป 
 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ 
เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง 
พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-
plan,E-gp,ccis 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ดังน้ี 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตร “การปิดบัญชีประจ าปี2563ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LASS)และแนวทางการบันทึกเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564”รุ่นท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 15-17 ตุลาคม  2563  ณ โรงแรม
ฟอร์จูนราชพฤกษ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายอาทรณ์  กิจจา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นางเกษศินี  โทสิงห์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตร  “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
ทันการแก้ไขปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจกับการตอบข้อ
หารือต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ใน
วันที่  27 - 28 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรม
สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสุภาภรณ์   การถาง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางเกษศินี  โทสิงห์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
   หลักสูตร  “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
ทันการแก้ไขปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจกับการตอบข้อ
หารือต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ใน
วันที่  27 - 28 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรม
สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสุภาภรณ์   การถาง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางเกษศินี  โทสิงห์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ 
Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วน
หน้า (Executive Function : EF) และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ 
NISPA) ประจ าปี พ.ศ. 2564  โดยอบรมในรุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม
เดอะเล็คกาซี่  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.  นางวราภรณ์  พรมชาติ คร ูอันอับ คศ.2 
2.  นางสาวอริสรา   ธนาวร คร ูอันดับ คศ.2 

 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
   หลักสูตร  “การพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิก

จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การ
ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  การเดินทางไปราชการ  และเบิกค่าเช่า
บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรณีศึกษา
ในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
แนวทางในการควบคุมป้องกันและทุจริตทาง
การเงินการคลัง” วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี  จังหวัดนครราชสีมา  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสุภาภรณ์   การถาง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายอาทรณ์  กิจจา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
หลักสูตร  การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพ่ือรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ระหว่างวันที่  
29  มีนาคม – 1 เมษายน 2564  ณ โรงแรม 
ริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
2.  นางวราภรณ์  เสนนอก ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

  -มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถเชื่อข้อมูลกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี 
นางสาวรส  จ าปาเรือง นักทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 

 

5.นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 
แผนการด าเนินงาน 
-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 

-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 

เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
 

๑.ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบลทุกราย  
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก  
จ านวน 5 ราย ดังนี ้
1. นายอาทรณ์  กิจจา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. น.ส.นงค์นุช  เกาะสังข์  นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
3. พ.จ.อ.ทิวากร  พิรักษา  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
4. นางเกษศินี  โทสิงห์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. นางวรรณภา  ศรีอิสริยะ  ครู คศ.2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 

 ๔. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.
กลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
เงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง 
ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่า
บ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้าน จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
1. นางอุไร  เจือหนองคล้า  ปลัด อบต. 
2. นางกฤตยา  แรงสูงเนิน  รองปลัด อบต. 
3. นายพิเชษฐ์  คงนอก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นายนิเวศน์  เสนนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นายอาทรณ์ กิจจา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
6. น.ส.นงค์นุช  เกาะสังข์  นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
7. นางกุหลาบ  บุญเรือง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน 12 ราย ดังนี้ 
1. นายบุญชู  ห่วงยวนกลาง ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
2. นายภุชงค์  การถาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
3. นางสาวพฤกษา  หอมมาลา  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
4. นางวราภรณ์  เสนนอก ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5. นายทรงชัย  พิรักษา  พนักงานขับรถยนต์ 
 

 



 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

  6. นางลักษณาภรณ์  อารมณ์  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาววีรวรรณ  เดิ่นกลาง ผู้ดูแลเด็ก 
8. นางสาวจุฑาภรณ์ กรวยสวสัดิ์ ผู้ดูแลเด็ก 
9. นายคูณ  ดุ้งกลาง คนงานทั่วไป 
10. นายปรีชา   หมั่นคง คนงานทั่วไป 
11. นายปฏิพัทธ์   ล้ ากลาง คนงานทั่วไป 
12. นายชนะชัย  นาคแท้ คนงานทั่วไป 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบล  
จ านวน 9 ราย ดังนี ้
1. นางอุไร  เจือหนองคล้า  ปลัด อบต. 
2. นางกฤตยา  แรงสูงเนิน  รองปลัด อบต. 
3. นางสุภาภรณ์   การถาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายเทิดพงศ์  มีศิลป์  หัวหน้าส านักปลัด 
5. นายพิเชษฐ์  คงนอก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายนิเวศน์  เสนนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางวราภรณ์  พรมชาติ   ครู คศ.2 
8. นางสาวอริสรา  ธนาวร   ครู คศ.2 
9. นางวรรณภา  ศรีอิสริยะ  ครู คศ.2 
 

 

 

 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
๖. นโยบายการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากร 
แผนการด าเนินงาน 
-จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
 

-มีการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 

-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือเป็นการให้
ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมอันดี
ขององค์กร ให้เป็นที่
ยอมรับและเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร 
 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเป็นปัจจุบัน 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหารทราบโดยเร็ว 
๓. จัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยของบุคลากร 
 

 -มีการจัดท าประมวลจริยธรรมและประกาศให้
พนักงานทราบ 
 

-มีการจัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ า 
เพ่ือเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เห็นควรเพิ่มโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
7.นโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
แผนการด าเนินงาน 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน 
 

-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
 

-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นระยะที่ก าหนด
เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด
มุมมอง น าเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน และน าผลที่
ได้รับไปปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม (Team of 
Profesionals) โดยมุ่งเน้น
การสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิด
การประสานงานและการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเป็นปัจจุบัน 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหารทราบโดยเร็ว 
๓. จัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยของบุคลากร 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุ
ส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้
เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสังกัด 
 

-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day 
ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันเป็นประจ า 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใน
ต าบลอยู่เป็นระยะ ๆ 
 

-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้น
เดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่
จ าเป็น 
 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัด
กิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงาน ผู้บริหาร 
 

    

 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


