
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน    

อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง -มีการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

เทศบาล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-มีการด าเนินการ โดยการให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด าเนินการสรรหา 
 
-มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง 

นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 15 9 
ระดับดีมาก 0 18 
ระดับดี 1 1 
พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 1 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 16 11 
ระดับดีมาก 1 16 
ระดับดี 0 1 
พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 0  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเก็บ
ระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่าง
วันที ่24-25 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าอบรมจ านวน  1 ราย ดังนี้ 
๑.นางสาวนัยนา แซ่แต้ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
หลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การค านวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ และการจ าหน่ายสินทรัพย์(ทางบัญชี) การบันทึก
บัญชี การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและการท างบการเงินของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด(บัญชีลูก) โดยใช้โปรแกรม EXCEL พร้อมการจัดท างบการเงินรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บัญชีแม่) ประจ าปีงบประมาณ 2564”
อบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  2 ราย ดังนี้ 
1.นางเพชรณรี  เกิดผล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.นางสาวพิจิตรา ละใบโส๊ะ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ลูก) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานการค านวณ ค่าเสื่อมราคา และการจัดท า
รายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564” โดยอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 
พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  2 ราย ดังนี้ 
๑.นางสาวจุรีรัตน์ สายวารี ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2.นางดวงหทัย สะมาพงษ์ ต าแหน่ง  ครู 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสิรินันท์ ชูสุข ต าแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่พนักงาน
พนักงานส่วนต าบลที่ได้เกษียณไปแล้ว จ านวน 1 ราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกราย  
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่ประสงค์เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้าน  

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนด  ให้จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารตามระเบียบฯที่ก าหนด จ านวน  4 ราย  

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานพนักงานส่วนต าบล 
สายงานผู้ปฏิบัติในต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสังกัดที่
สะท้อนภาพการท างานขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกัน
จัดกิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน ตลอดจน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น  ให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลใน
สายงานผู้ปฏิบัติจ านวน ๑ ราย  
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น   จัดให้มีการจัดหาวสัดสุ านักงาน ครุภณัฑ์ที่จ าเป็น 
เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 



 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบ           
ทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 


