รายงานผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของ
เทศบาลตาบลจอมทอง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นนโยบาย
นโยบายวิเคราะห์อัตรากําลัง
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรม
การจัดทําแผนอัตรากําลัง
-การสรรหาและคัดเลือกตําแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล
-การสรรหาในตําแหน่งสายปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
ได้ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เรียบร้อยแล้ว
- มีการดําเนินการสรรหาตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
- สรรหาพนักงานเทศบาลมาแทนตําแหน่งว่างในตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นางวัลยา จี๋มะลิ

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน
และพนักงานจ้าง
จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้
ระดับการประเมิน

พนักงานเทศบาล (คน)

ระดับดีเด่น
35
ระดับดีมาก
๑
ระดับดี
0
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ระดับการประเมิน

ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี

พนักงานจ้าง(คน)

9
0
๐

พนักงานเทศบาล (คน)

พนักงานจ้าง(คน)

34
0
๐

9
0
๐

ประเด็นนโยบาย
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
-จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้
หลั ก สู ต ร แนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การบริ ห ารพั ส ดุ การเบิ ก
ค่ า ใช้ จ่ า ยและการจั ด ทํ า ฎี ก าของสถานศึ ก ษา (ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก /
โรงเรียน) ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ถูกต้อง”รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา
อําเภอเมือง มีผู้เข้าอบรมจํานวน 5 ราย ดังนี้
๑. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
ปลัดเทศบาล
๒. นางสาวสุภาวดี ปะวะศรี
นักวิชาการศึกษา
๓. นายจักรพันธ์ คําวัน
นักจัดการงานทั่วไป
๔. นางศุภรักษ์ รักษาดี
ครูชํานาญการพิเศษ
5. นางดารุณ เจียงสงวน
ครูชํานาญการ
หลักสูตร “เทคนิคและวิธีการบันทึกข้อมูลการดําเนินงานและข้อมูลด้าน
การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามโปรแกรม
ระบบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และ
โปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care : LTC)”รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้า
รับการอบรมจํานวน 3 ราย ดังนี้
๑.นานพัฒน์รพี กีรติพีรพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
๒.นางสาวกฤตยา ใจจันทร์
นักวิชาการคลัง
3.นางอัญชัญ ต๊ะมัง
พนักงานจ้าง

หลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและสัญญา ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 2 ราย ดังนี้
๑. นายอนันต์ โพธิคํา
นิติกร
๒. นายนรินทร์เจตน์ ทิพวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
บัน ทึ ก ข้ อ มู ล ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น แห่ ง ชาติ ระยะที่ 2 ”
ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 1 ราย ดังนี้
๑. นายวรวิทย์ ขุติยศ
นักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาวิศวกรรม (ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิ งหาคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์อบรมคลอง 1) ซ.คลองหลวง 8
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 1 ราย
ดังนี้
๑. ว่าที่ร้อยตรีสุธี สกุลทอง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล

ผลการดาเนินงาน
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลที่สามารถเชื่อ
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นายวรวิทย์ ขัติยศ นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น -เทศบาลตําบลจอมทอง จัดให้มีบําเหน็จบํานาญแก่พนักงานเทศบาลที่ได้
เกษียณไปแล้ว จํานวน 2 ราย
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําทุกราย จํานวนรวมทั้งสิ้น 44 ราย
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิก
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
-เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 4 ราย ดังนี้
๑.นายชัยอนันต์ คําแปง หน.ฝ่ายวิชาการฯ เดือนละ 6,000 บาท
๒.นายวรวิทย์ ขัติยศ นักทรัพยากรบุคคล
เดือนละ 5,๐๐๐ บาท
3.นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน หน.ฝ่ายบริหารฯ เดือนละ 6,๐๐๐ บาท
4.นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดเทศบาล เดือนละ 6,๐๐๐ บาท
-จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน -เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล
เทศบาลและพนักงานจ้าง
และพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๘
-จัดให้มีเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงาน
-เทศบาลจัดให้มีเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงาน
เทศบาลในตําแหน่งที่มีระเบียบฯกําหนดให้จ่าย ผู้บริหารจํานวน 4 ราย ดังนี้
๑ นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดเทศบาล
เดือนละ 7,๐๐๐ บาท
๒ นายบุญสืบ ภักตรา ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๓.ว่าที่ร้อยตรีสุธี สกุลทอง ผอ.กองช่าง
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

4.นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร

-จัดให้มีเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงาน
เทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติในตําแหน่งที่มี
ระเบียบฯ กําหนดให้จ่าย

-เทศบาลจัดให้มีเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้
ปฏิบัติจํานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นายอนันต์ โพธิคํา นิตกิ รชํานาญการ เดือนละ 4,๕๐๐ บาท

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทํางานและ
กระบวนการขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทํางานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางาน
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะ
ที่กําหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทํางาน
-เทศบาลจัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร

-เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด
-มีการจัดทํากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสํานักงานอยู่เป็น
ระยะๆ
-มีการจัดทํากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตําบลอยู่เป็นระยะๆ

-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจําทุกต้นเดือน
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จําเป็น
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
ผู้บริหาร จํานวน ๑ ครั้ง

จากการดําเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลจอมทอง จะเห็นได้ว่ามีการดําเนินการครบทุกนโยบายที่ได้
กําหนดไว้ ทําให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกําหนดไว้

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลจอมทอง

