
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     

2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น     

3. ใช้ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2564)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลพังโคน 

อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 



 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 
เทศบาลต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.นโยบายด้านการ
วางแผนก าลังคน 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปีเพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

 

- ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลพังโคน 
เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่
ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลพัง
โคน 

- 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 

-การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

-มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อัตรา  

3. นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปีและ 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี แต่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. นโยบายด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
 
ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖4  

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
เทศบาล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 4 6 
ระดับดีมาก 21 14 
ระดับดี 1 35 
ระดับพอใช้  1 
ระดับ
ปรับปรุง 

1  

 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
เทศบาล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 22 12 
ระดับดีมาก 4 14 
ระดับด ี 0 29 
ระดับพอใช้  1 
ระดับ
ปรับปรุง 

1  

 
5. ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับ
ถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลพังโคน 
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 ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้างตามค าสั่งเทศบาลต าบลพังโคน ที่ 
679/2564 เรื่อง การรักษาการแทน การรักษา
ราชการแทน การรักษาการในต าแหน่ง การแบ่ง
งานในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเทศบาล
ต าบลพังโคน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

-มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
พังโคน ปี 2565 

6. นโยบายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. พัฒนาฐานระบบฐานข้อมูล
บุคคลากรเพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
เทศบาล ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวเนตรนภา      
ศิริขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7.นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 
 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 -จัดให้มีสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาล                            

-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตร 

-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่า
บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เทศบาลต าบลพังโคน ได้จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่

ลูกจ้างประจ า ผู้เกษียณอายุราชการ 

- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 
8 ราย ดังนี้                                                        
๑. นายสุรชัย  ขันชัยภูมิ  ปลดัเทศบาล  จ านวนเดือน
ละ 5,50๐ บาท 
๒. นางสุปราณี  อัตนโถ  ผู้อ านวยการกองคลังจ านวน 
เดือนละ 4,๐๐๐ บาท 
3. นางเยาวภรณ์  วิเศษลา หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 
เดือนละ 6,000 บาท 
4. นางดวงใจ  ประสาททอง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ จ านวนเดือนละ 6,000 บาท 
5. นายโดม  ชนะวรรโณ จ านวน                                      
เดือนละ 5,000 บาท 
6.นายอนุชาติ  ตระกูลเจริญ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญ
งาน จ านวน เดือนละ 3,000 บาท 
7. น.ส.ฐานันญา  นามวงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
จ านวนเดือนละ 4,000 บาท 
8. น.ส.วลัย  ทะเสนฮด  นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร  จ านวน เดือนละ 3,000 บาท 
 
-เทศบาลต าบลพังโคนจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานเทศบาล ในสายงานผู้บริหารจ านวน 11  ราย 
ดังนี้ 
๑. นายสุรชัย  ขันชัยภูมิ  ปลดัเทศบาล                 



-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง

ส าหรับพนักงานเทศบาล ใน

ต าแหน่งที่มีระเบียบฯ

ก าหนดให้จ่าย 

 

เดือนละ 7,๐๐๐ บาท 
๒. นางสุธิดา  วภักดิ์เพชร  รองปลัดเทศบาล                 
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง 

 
 

๓. นางสุปราณี  อัตนโถ  ผอ.กองคลัง   
เดือนละ 5,6๐๐ บาท 
๔. นายสุทธิเกียรติ  ฮังกาสี  ผอ.กองช่าง     
เดือนละ 5,6๐๐ บาท 
๕. นางดวงใจ  ประสาททอง  ผอ.กองสาธารณสุขฯ            
เดือนละ 5,6๐๐ บาท 
6. นางเยาวภรณ์  วิเศษลา  หัวหน้าส านักปลัด  
เดือนละ 3,500 บาท 
7. นายปรีชา  มายูร  ผอ.กองการศึกษา             
เดือนละ 3,500 บาท  
8. นางนิตยา  ซองทุมมินทร์  หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
เดือนละ 1,500 บาท 
9. นายอดิเทพ  ไชยเชษฐ์  หน.ฝ่ายการโยธา   เดือน
ละ 1,500 บาท 
10. นายโดม  ชนะวรรโณ  หน.ฝ่ายอ านวยการ เดือน
ละ 1,500 บาท  
11. นายนเรศ  กวีพิชชาพัชร  หน.ฝ่ายปกครอง 
เดือนละ 1,500 บาท 
- เทศบาลต าบลพังโคน จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว แก่พนักงานและพนักงานจ้าง    ทุกคนที่
เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน  
42  ราย ดังนี้ 
1.  น.ส.วราภรณ์  การชาค า  จพง.จัดเก็บรายได้  
เดือนละ 315  บาท 
2. นายทองไสย  มูลพิมพ์  พนักงานวิทยุ            



เดือนละ 2,000 บาท   
3. นางพรรณทิพย์  อินธิแสน    ผู้ดูแลเด็ก                 
เดือนละ 255 บาท 
4. นางนิตยา  สีนานวน    ผูดู้้แลเด็ก                    
เดือนละ 765  บาท  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

 
 

5.  พนักงานจ้างทั่วไป  เดือนละ  1,000 บาท  
จ านวน 38 คน  รวม 38,000 บาท 
 

8. นโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

1. จัดให้มกีิจกรรม big 
cleaning day 
 
 
 
 
 

-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานทุกเดือน 

-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในเทศบาล
อยู่เป็นระยะๆ 
 

 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
พังโคนจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับ
พ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 


