
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

ของ  

เทศบาลต าบลบ้านต้าย 

อ าเภอสว่างแดนดนิ  จังหวัดสกลนคร 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง - การด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแก้ไขแผนอัตราก าลัง 
3 ปี  (2564 ถึง 2566) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  
 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

- การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล 
- การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 
 

- ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารของเทศบาลว่าง 
- ไม่มีการด าเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล
เนื่องจากไม่มีต าแหน่งพนักงานที่ว่าง   

นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 ผลดังนี้ 
 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 6 0 
ระดับดีมาก 18 17 
ระดับดี ๑ 1 

 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานเทศบาล 
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 13 0 
ระดับดีมาก 2 10 
ระดับดี 1 9  

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 
หลักสูตรการอบรมพนักงานในต าแหน่ง หรือ
หลักสูตรต่างๆ โครงการอบรมส่วนใหญ่ จึงแจ้ง
เลื่อนและมีการยกเลิก ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย จึงมีพนักงานที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
เพียง ร้อยละ 56     

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ของเทศบาล 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
เทศบาลที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางจินตนา   
สมพินิจ นักทรัพย์พยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ 
 

นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

- จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ 
พนักงานเทศบาลทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น  
21 ราย 
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก 
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงาน เทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 
5 ราย ดังนี้ 
๑.นายปิยพฤกษ์ ค าจันทร์ หัวหน้าส านักปลัดปลัด  
จ านวนเดือนละ ๓,000 บาท 
2.นายอานันต์ ผาค า นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ จ านวน เดือนละ 3,000 บาท 
3.นางสาวจุฑารัตน์ คูณกลาง นักวิชการเงินและ 
บัญชีปฏิบัติการ เดือนละ 2,300 บาท 
4.นายอุทัย โคตรธรรม ผู้อ านวยการกองช่าง เดือน 
ละ 3,๐๐๐ บาท 
5.นางนุสพร แสนมิตร นักวิชการศึกษาช านาญการ
เดือนละ 3,000.บาท 
 



นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้
จ่าย 
 
 
 
 

- เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุก
คนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

- เทศบาลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานเทศบาลในสายงานผู้บริหารจ านวน 4 
ราย ดังนี้ 
๑. นายไพบูลย์ หล้าชาญ ปลัดเทศบาล เดือนละ  
๔,๐๐๐ บาท 
๒ นายปิยพฤกษ์ ค าจันทร์ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓.นางสุภาวดี จันทะดี เดือนละ ๓,500 บาท 
๔.นายอุทัย โคตรธรรม เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 

- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
 

- จัดให้มีการประชุมพนักงาน
เทศบาลเป็นระยะท่ีก าหนดเพ่ือ
ได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการท างาน 
 

- เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์
ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 

- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใน
ต าบลอยู่เป็นระยะ ๆ 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุก
วันที่ 3 ของเดือนหรือต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่ 
จ าเป็น 
 
 



- เทศบาลจดักิจการรมการแช่งขัน
กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงาน ผู้บรหิาร 

- จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 
จ านวน ๑ ครั้ง ห้วงเดือนธันวาคม ของทุกปี 
- จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ขอองประชาชนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในระดับสภาเยาวช 
 

  

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล   
บ้านต้าย จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่
ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 
งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัดเทศบาล 
 เทศบาลต าบลบ้านต้าย 


