
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

( หว้ง ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) 

 

ของ  

เทศบาลต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน  จงัหวดัสกลนคร 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) 



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

เทศบาล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
(ข้อ 139) 
ได้ด าเนินการสรรหาโดยการขอใช้บัญชี(กสถ)  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที๑่ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 4 ๐ 
ระดับดีมาก 21 1 
ระดับดี 2 8 
ปรับปรุง  ๐ 
   

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร “การด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
การจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี การจัดท าประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การ
ค านวณมูลลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และท่ีไม่มี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ การจัดท าประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ การค านวณภาษี การ
แจ้งประเมินภาษี การแจ้งเตือนภาษีค้างช าระ โดยใชโปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย” รุ่นที่ 
3 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง จังอุดรธานี  
 
 



มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.นางสาวลออ  อินทะเสย์   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๒.นางสาวสุปราณี  โพทอง พนักงานจ้างทั่วไป 
หลักสูตร  
“การบริหารจัดการสวัสดิการ งานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่าย
งบประมาณและด าเนินการตามแนวทางใหม่เพ่ิมเติม และระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
๑.นางสุธิดา  วภักดิ์เพชร 
2.นางสาวฐานันญา  นามวงค์ 
 

นโยบายดา้นสวสัดิการและ
ผลตอบแทน 

จดัใหมี้บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 
-จดัใหมี้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
 
-จดัใหมี้สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เทศบาลต าบลพงัโคนจดัให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่ลกูจา้งประจ าเทศบาลท่ีไดเ้กษียณไป
แลว้ จ านวน ๒ ราย 
-เทศบาลจดัใหมี้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า
ทุกราย จ านวนรวมทั้งส้ิน 36 ราย 
เทศบาลจดัใหมี้สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธ์ิเบิก 

จ านวน  ๙ ราย ดงันี ้

๑.นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ                                 จ านวนปีละ   5,500 บาท 

๒.นายอนชุาต ิ ตระกลูเจรญิ                                 จ  านวนปีละ   ๖,๘๐๐  บาท 

๓.นายธรรมรตัน ์ แสนโสดาโสดา                           จ  านวนปีละ  ๑,๒๕๐  บาท 

๔.นายวฒุิพงษ ์ จนัจ าปา                                      จ  านวนปีละ  ๔,๐๐๐  บาท 

๕.นายปรีชา  มายรู                                               จ  านวนปีละ  ๑๗,๐๐๐  บาท 

๖.นางธญัพร  อ่อนประทมุ                                      จ  านวนปีละ  ๑,๒๐๐  บาท 

๗.นางสาวจารุวรรณ  แกว้ก่า                                   จ  านวนปีละ  ๒,๐๐๐  บาท 



 
 
-จดัใหมี้สวสัดิการค่าเช่าบา้น 

๘.นายเจรญิ  ประทมุ                                               จ  านวนปีละ  ๕๐๐  บาท 

๙.นายสมพงษ ์ ลีนาราช                                           จ  านวนปีละ  ๑๐,๑๕๐  บาท 

-เทศบาลจดัใหมี้สวสัดิการค่าเช่าบา้นให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
๑.นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ              ปลัดเทศบาล  จ านวนเดือนละ 5,500 บาท 
๒.นายวรวิทย์  จันทะมุงคุณ          หน.สป         จ านวน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
๓.นายโดม  ชนะวรรโณ        หน.ฝ่ายอ านวยการ  จ านวน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
๔.นางสุปราณี  อัตนโถ                ผอ.กองคลัง   จ านวน เดือนละ 4,๐๐๐ บาท 
๕.นายอนุชาติ  ตระกูลเจริญ          จพง.พสัดุ      จ านวน เดือนละ 3,๐๐๐ บาท 

๖.นางสาวกอบเกือ้  ฐานะ หน.ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุฯจ านวน เดือนละ 3,๐๐๐ 
บาท 

๗.นางสาวฐานนัญา  นามวงศ ์นกัพฒันาชุมชน   จ านวน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท 

  
จดัใหมี้เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวแก่
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.นางสาวลัย  ทะเสนฮด  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรจ านวน เดือนละ 3,๐๐๐ บาท 
-เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
จ านวน  7 ดังนี ้
1.นางสาววราภรณ์  การชาค า                              เดอืนละ  1,775  บาท   
2.นายวรพนธ์  กุละนามภ                                   เดอืนละ   125  บาท    
3.นายถนัด  ลาดนอก                                        เดอืนละ   127  บาท 
4.นายทองไสย์  มูลพิม                                       เดอืนละ   2,000  บาท 
5.นายเกษแก้ว  ไพรีรณ                                      เดอืนละ   585  บาท    
6.นางพรรณทิพย์  อินธิแสน                                 เดอืนละ   1,135  บาท 
7.นางนิตยา  สีนานวน                                       เดอืนละ   1,605  บาท 
เทศบาลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้บริหารจ านวน  
๑๒ ราย ดังนี้ 



จดัใหมี้เงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนกังาน
เทศบาลในต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 

๑ นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ       ปลัดเทศบาล               เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒ นางสุธิดา  วภักดิ์เพชร       รองปลัดเทศบาล          เดือนละ ๓,๕๐๐  บาท 
๓.นายวรวิทย์  จันทะมุงคุณ    หน.สป.                     เดือนละ ๓,๕๐๐  บาท 
๔ นายนเรศ  กวีพิชชาพัชร หน.ฝ่ายปกครอง              เดือนละ 1,๕๐๐  บาท 
๕.นายโดม  ชนะวรรโณ หน.ฝ่ายอ านวยการ               เดือนละ 1,๕๐๐  บาท 
๖.นางสุปราณี  อัตนโถ          ผอ.กองคลัง                 เดือนละ 11,2๐๐  บาท 
๗.นางนิตยา  ซองทุมมินทร์ หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง   เดือนละ 1,๕๐๐  บาท 
8.นายสุทธิเกียรติ  ฮังกาสี ผอ.กองช่าง                       เดือนละ 11,2๐๐  บาท 
9.นายปฐมพร  แก้วเนตร หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   เดือนละ 1,๕๐๐  บาท 
10.นายอดิเทพ  ไชยเชษฐ์ หนฝ่ายการโยธา                 เดือนละ 1,๕๐๐ บาท 
11.นางสาวกอบเกื้อ  ฐานะ หน.บริหารงานสาธารณสุขฯ  เดือนละ 1,๕๐๐ บาท 
12.นายปรีชา  มายูร หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา        เดือนละ 1,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัใหมี้เงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนกังาน
เทศบาล สายงานผูป้ฏิบติัในต าแหน่งท่ีมี
ระเบียบฯก าหนดใหจ่้าย 
 
จดัใหมี้การจดัอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน 

 
จดัใหมี้กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติของ
พนกังานในสังกดัท่ีสะทอ้นภาพการท างาน
ขององคก์ร และเพื่อใหทุ้กคนร่วมมือกนัจดั
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของเทศบาลใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบและเขา้ใจ 

-เทศบาลให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้ปฏิบัติ 
 
 
 
 
เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บ
เอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 
 
มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในเทศบาลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการสร้างความสัมพนัธ์
และผกูพนัภายในองคก์ร 

 
-จดัใหมี้การประชุมพนกังานเทศบาลเป็น  

ระยะท่ีก าหนดเพื่อไดใ้หข้อ้เสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน 

 
เทศบาลจดักิจการรมการแช่งขนักีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน ผูบ้ริหาร 

 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 
 
 
จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร  
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายดา้นต่างๆ ของนโยบายการบริหารทพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลพงัโคน จะเห็นไดว้า่มีการด าเนินการครบทุกนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าให้

พนกังานทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองเพื่อใหง้านออกมาไดดี้ท่ีสุดสามารถตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาใหก้บัพื้นท่ีตามภารกิจและหนา้ท่ีของ

ทอ้งถ่ินท่ีมีพระราชบญัญติัก าหนดไว ้

 

 


