
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 

ของ  

เทศบาลตำบลเมืองเพีย 

อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

 

งานการเจ้าหน้าที ่



แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง การจัดทำแผนอัตรากำลัง - เดือน สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ          

  2564 – 2566  
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือก

ตำแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล 
 
-การสรรหาในตำแหน่ง
สายปฏิบัติ 

1.ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง (รับโอนตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือน เมษายน 2563) 
2. รับโอนตำแหน่งบริหารจากบัญชีสอบคัดเลือก  2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ระดับต้น และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น 
-สรรหาพนักงานเทศบาลมาแทนตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (บัญชี 
กสถ.) จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.ภัณธิรา กาญจนแก้ว บรรจุวันนที่ 3 ก.พ. 63 และ รับโอน
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 อัตรา 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖3 ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานเทศบาล (คน) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 2 - - 
ระดับดีมาก 8 3 - 
ระดับดี - - 18 

ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
ระดับการประเมิน พนักงานเทศบาล (คน) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น 10 2 - 
ระดับดีมาก 3 1 3 
ระดับดี - - 15  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมแผนที ่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ส ิน (LTAX 
3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 13 – 
16 กันยายน 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้าอบรมจำนวน  3  ราย ดังนี้ 
1. นางรศัมี  หนูราช  ผู้อำนวยการกองคลัง 
2.นางสาวอัญชลี  กัณฑะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
3.นางสาวภัณธิรา  กาญจนแก้ว จพง.จัดเกบ็รายได้ปฏิบติัการ 
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ระหว่างวันท่ี 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริ
เวอร์ไซด์ กทม 
มีผู้เข้าอบรมจำนวน  1  ราย ดังนี้ 
๑.น.ส.จันทนี  ขานเกตุ         นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ระหว่างวันท่ี 25 - 29 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒ 
ราย ดังนี้ 
๑.นางรัศมี  หนูราช        ผู้อำนวยการกองคลัง 
๒.นางณัฏฐณิชา  วิพาทิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่าง20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
๑.นางสาววัชรี   เกษสว่าง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
๒.นางสาวบุษบา  จูมมาสวง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล 

โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการปิดบัญช ีประจำปี 2563 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) วันท่ี
23 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ  ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.นางรัศมี  หนูราช  ผู้อำนวยการกองคลัง 
2.นางสาวอัญชลี  กณัฑะวงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
3.นางสาวณัฏฐณิชา  วิพาทิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาล (LHR) ท่ีสามารถ
เช่ือมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี น.ส.ปิยนุช  ขำดี นักทรัพย์พยากร
บุคคลชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-เทศบาลตำบลเมืองเพียจัดให้มีบำเหน็จบำนาญแก่พนักงานเทศบาลท่ีได้
เกษียณไปแล้ว จำนวน 1 ราย ลูกจ้างประจำ 1 ราย 
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และลูกจ้างประจำทุกราย จำนวนรวมทั้งส้ิน 1๖ ราย 
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล 
ท่ีมีสิทธิ์เบิก 
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิก
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 3 ราย  
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 -จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงาน
เทศบาลในตำแหน่งท่ีมีระเบียบฯกำหนดให้จ่าย 

-เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
-เทศบาลจัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงาน
ผู้บริหารจำนวน 6 ราย ดังนี้ 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและ
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดท่ีสะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
เทศบาลให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะ
ท่ีกำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 
-เทศบาลจัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

-เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสำนักงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นท่ีในตำบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ท่ีจำเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จำนวน ๑ ครั้ง 



 จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองเพีย จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบทุกนโยบายท่ีได้
กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีท่ีสุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตาม
ภารกิจและหน้าท่ีของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลเมืองเพีย 


