
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี
เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลพังโคน 
เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ
ส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท 
และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลพังโคน 
- มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

2. นโยบายการสรรหา
และคัดเลือก 

1.จัดท าละด าเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 

- มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธี และ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร 
- สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ  และแต่ งตั้ ง  ตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ ก.ท.จ.อย่างชัดเจน 
- มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้
ตามกรอบอัตราก าลัง 
- มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง  

3. นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปีและ 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

4. ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1.ด าเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างประจ า ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
2.จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพื่อพิจารณาจัดบุคลากร
เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
 
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับ
ถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลพัง
โคน ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานให้แกผู้ใต้บังชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
3.ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันของเทศบาลต าบลพัง
โคน ปี 2561-2565 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
เทศบาลต าบลพังโคน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้างตามค าสั่งเทศบาลต าบลพังโคน ที่ 
679/2564 เรื่อง การรักษาการแทน การรักษา
ราชการแทน การรักษาการในต าแหน่ง การแบ่งงาน
ในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเทศบาล
ต าบลพังโคน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
-มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลพังโคน ปี 
๒๕๖๑-2565 
-มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลพังโคน ปี 
2565 

6.นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. พัฒนาฐานระบบ
ฐานข้อมูลบุคคลากรเพ่ือ
วางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
 

-มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการใหบริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรขององค์กร 
-มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจุบัน 

7. นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2.จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
3.จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
4.จัดให้มีค่าเช่าสวัสดิการบ้าน                                   
5.จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานเทศบาล ใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

- เทศบาลต าบลพังโคน ได้จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่
ลูกจ้างประจ า ผู้เกษียณอายุราชการ 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าทุกราย 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 
-เทศบาลต าบลพังโคนจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ให้กับพนักงานเทศบาล ในสายงานผู้บริหารจ านวน 



  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
8. นโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

1. จัดให้มีกิจกรรม Big Cleang Day 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีกิจกรรม Big Cleang Day ทุกเดือน
เพ่ือสร้างความสัมพัธ์ในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


