
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
เรื่อง  ผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

............................................... 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้จัดท ารายงานผลการบริหารงานและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

1. ด้านแผนอัตราก าลัง 
- ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 (ฉบับปรับปรุง

โครงสร้าง)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  

2. การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563-31 

มีนาคม 2564) มีผู้ครองต าแหน่ง 17 คน ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 17 คน เป็นเงิน 8,150 บาท ได้รับการ
เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น 14 คน เป็นเงิน 5,420 บาท ได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น 3 คน เป็นเงิน 2,730 บาท ครั้งที่ 2 
ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564 -30 กันยายน 2564) มีผู้ครองต าแหน่ง 17 คน ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
17 คน โดยได้รับการเลื่อนขั้น 1.0 ขั้น 17 คน เป็นเงิน 14,010 บาทคงเหลือเงิน 1,165 บาท  

2.2 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู มีจ านวนครู 3 คน ได้รับการเลื่อนเงินเดือนครบทุกคน 
โดยรอบการประเมินที่ 1 มีเงินเดือนรวม 74,160 บาท วงเงินที่สามารถใช้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ 3 เป็นเงิน 
2,225 บาท ใช้เงินในการเลื่อนเงินเดือน  1,310 บาท เหลือเงิน 915 บาท   รอบการประเมินที่ 2            
มีเงินเดือนรวม 75,470 บาท วงเงินที่สามารถใช้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ 3 เป็นเงิน 2,264 ใช้เงินในการ
เลื่อนเงินเดือน  2,260 บาท เหลือเงิน 4 บาท  

2.3 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ มีพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 คน 
ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน 6 คน วงเงินค่าตอบแทนรวม 64,960 บาท มีวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนได้ร้อยละ 4 
เป็นเงิน 2,598 บาท ใช้เงินในการเลื่อนค่าตอบแทน 2,490 บาทคงเหลือเงิน 108 บาท   

2.4 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 17 
ราย โดยท าสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

3. การลาออก-การโอน(ย้าย) – การเลื่อนระดับ- บรรจุแต่งตั้ง 
3.1 ออกค าสั่งให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 3 ราย คือ  
-รายน.ส.ฐิติมา ปิ่นเพชร ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ) สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ลาออกจาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 
ตุลาคม 2563 

-น.ส.นิสารัตน์ ปรีดามีสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
อัตราค่าตอบแทน 14,070 บาท สังกัดกองคลัง ลาออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

-นายชรินทร์ ชาญณรงค์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา สังกัดกองช่าง 
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท ลาออกวันที่ 1 ธันวาคม 2563  

3.2 ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ราย นางสาวสุธิดา ทองหล่อ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ)สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 
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3.3 รับโอน (ย้าย) นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เลขท่ีต าแหน่ง 60-2-07-2101-002 
มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 38 -3-01-2101-001 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

3.4 รับโอน (ย้าย) นางพรรณี สมบูรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ระดับช านาญการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เลขที่ต าแหน่ง 
38-3-12-3205-001 วันที่ 4 มกราคม 2564 

3.5 รับโอน(ย้าย) นางสาวบาหยัน แช่มช้อย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ โอนมาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง วันที่  2 
เมษายน 2564 

3.6 โอน(ย้าย) นางสาวจิรา บุญมา ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดส านักปลัด โอน
ไปด ารงต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วันที่17 พฤษภาคม 2564 

3.7 เลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบลจ านวน 1 ราย คือนายสุรพงษ์ ปานรอด ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 38-3-010-3801-002 เลื่อนให้ด ารงต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน ระดับช านาญการ อัตราเงินเดือน 21,710 บาท มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2564 

4. การบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
4.1 บันทึกข้อมูลโครงสร้างใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง 
4.1 บันทึกข้อมูลต าแหน่งและอัตราเงินเดือนในระบบของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างให้

เป็นปัจจุบัน 
4.2 บันทึกข้อมูลประวัติการอบรม 
4.3 แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. การบันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงของ อปท. 
5.1 บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงของพนักงานส่วนต าบลที่โอนมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
5.2 บันทึกข้อมูลเพื่อการโอนย้ายข้อมูลของพนักงานส่วนต าบลที่โอน(ย้าย) 
5.3 บันทึกข้อมูลการปลดสิทธิการรักษาพยาบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหมด

วาระการด ารงต าแหน่ง  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   21   มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 

 
 

                                (นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
 
 

 
 
 


