
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ
พนักงานส่วนต าบล 

 

 

 

-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 

 

-ผอ.กองคลังว่าง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากขอใช้
บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

-รับโอนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นางนัยนา สัพโส ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

-สรรหาพนักงานพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่ง
ว่าง ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด จ านวน ๔ ราย 
ได้แก่ นางสาวจันทร์สุดา  สารพันธ์  และต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, นางสาวนิติยา  เจริญชัย 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,  นางสาว
รัชนีพร อินทรพานิชย์ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 



นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น ๓ ๓ 

ระดับดีมาก ๒๐ ๑๐ 

ระดับดี ๐ ๖ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น ๒๐ ๓ 

ระดับดีมาก ๓ ๑๐ 

ระดับดี ๐ ๖ 
 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ของพนักงานส่วนต าบล 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มีพนักงานส่วนต าบล,พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน ๒๔ สายงาน 
 



 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 

 

-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

 

-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-พนักงานส่วนต าบลต าบลวาริชภูมิจัดให้มีบ าเหน็จ
บ านาญแก่พนักงานพนักงานส่วนต าบลที่ได้เกษียณ
ไปแล้ว จ านวน ๒ ราย 

-พนักงานส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๓ 
ราย 

-พนักงานส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานพนักงานส่วนต าบลที่มี
สิทธิ์เบิก 

-พนักงานส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ได้ตามสิทธิ 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานพนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

-พนักงานส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว แก่พนักงานพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง
ของพนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 

-พนักงานส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานพนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหาร
จ านวน ๗ ราย ดังนี ้

๑. นางอาภรณ์  สว่างศรี ปลัดพนักงานส่วนต าบล     
เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒. นายวิมล  รักษาแสง หัวหน้าส านักปลัด        
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 



 

๓.นางจุฑามาส  อาจทุมมา  ผอ.กองสาธารณสุข  
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๔.นายบัณฑิต  พรมสุ่ย ผอ.กองช่าง          เดือนละ 
๓,๕๐๐ บาท 

๕.น.ส.นิลวรรณ  บุตรวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม         
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๖.นางจารพร  พรหมวิชัย ผอ.กองส่งเสริม
การเกษตร    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๗.นางอติภา  จินากูล ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 

 

 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบล
ต าบลวาริชภูมิ จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่
ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

งานบุคคล 

ส านักงานปลัดพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลต าบลวาริชภูมิ 

 


