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แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 – 
2566 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร 
- การสรรหาในตำแหน่งสายผู้
ปฏิบัติ 

- ส่งอัตรากำลังว่างสายงานผู้บริหาร
ให้กสถ.ดำเนินการสรรหา 
- รับโอนสายผู้บริหาร 
สรรหาพนักงานเทศบาลมาแทน
ตำแหน่งว่าง ในตำแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาว
สุกัญญาณี   
ตรีสุวรรณ โดยการรับโอน 

นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ทุกราย จำนวน 2 คร้ัง  
คร้ังท่ี 1 เดือนเมษายน 2563 ผล
ดังน้ี 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน 
จ้าง 

ดีเด่น 16 1 1 
ดีมาก 9 2 8 
ด ี - 1 3 

คร้ังท่ี 2 เดือนตุลาคม 2563 ผลดังน้ี 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน 
จ้าง 

ดีเด่น 15 2 6 
ดีมาก 6 2 6 
ด ี - - -  

นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาให้มีความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับบุคคล
ของเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ จำนวน 15 คร้ัง ผู้เข้าอบรม 
จำนวน 23 ราย 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาล 
- จัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล  
- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
ท่ีมีสิทธ์ิเบิก 
- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธ์ิเบิกค่า
เช่าบ้าน จำนวน 8 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวปาณิสรา  อิทธิพัทวรโชติ 
2. นางสาวพัชรี  ตาปะสี 
3. นางสาวสิธิณี  โสภาพันธ์ 
4. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงแหลม 
5. นายเวชพิสุทธ์ิ  สุดใจ 
6. นายไชยภัทร์  ญาณชาญปรีชา 
7. นางสุมน  พรพิทักษ์พงศ์ 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับพนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งท่ีมีระเบียบฯกำหนดให้
จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานจ้าง 

1. นายสิรวัฒน์  โพธิวิหค 
ปลัดเทศบาล 
2. นางสาวปาณิสรา  อิทธิพัทวรโชติ 
รองปลัดเทศบาล 
3. สิบเอกวัลลภ  ปรักแก้ว 
หัวหน้าสำนักปลัด 
4. นางสาวพัชรี  ตาปะสี  
ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นายเวชพิสุทธ์ิ  สุดใจ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นายชัยยงค์  โพธ์ิประสิทธ์ิ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางสิธิณี  จันทรศร 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
8. นางสาวชุติมา  น่วมทนงค์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
- เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานท่ีเข้า
หลักเกณฑ์ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
นโยบายด้าน - จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ

ทำงานและกระบวนการข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานในสังกัด
ท่ีสะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือ
กันจัดกิจกรรม และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการทำงานตลอดจน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
เทศบาลให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบ
และเข้าใจ 
- จัดให้มีการประชุมพนักงาน
เทศบาลเป็นระยะท่ีกำหนด 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการทำงาน 
- เทศบาลจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือ
เช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร 

- เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุ
สำนักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
- มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส.และ big 
cleaning day ในสำนักงาน 
- มีการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีในตำบล 
 
 
 
 
 
- มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกวันอังคารท่ี 2 ของเดือน และ
ประชุมพนักงานเทศบาล ทุกวัน
อังคารท่ี 3 ของเดือน 
 
- จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พนักงาน 
ผู้บริหาร จำนวน 1 คร้ัง 

 
  จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมี
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี ตามภารกิจและหน้าท่ีของท้องถ่ินท่ีได้มีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ 
 
 
         งานการเจ้าหน้าท่ี 
        ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล 
               เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 

 
 

 


