
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ของ  
เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลงั การจัดท าแผนอัตราก าลงั ไดด้ าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี เรียบร้อยแล้ว 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

เทศบาล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัต ิ
 

- มีการด าเนินการสรรหาต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
- สรรหาพนักงานเทศบาลมาแทนต าแหน่งว่างในต าแหนง่คร ูอันดับ คศ.1  
จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางวัลยา จี๋มะล ิ

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนกังานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖4 ผลดงันี ้

ระดับการประเมิน พนักงานเทศบาล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดเีด่น 35 7 
ระดับดีมาก ๑ 0 
ระดับด ี 0 ๐ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
ระดับการประเมิน พนักงานเทศบาล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดเีด่น 34 7 
ระดับดีมาก 0 0 
ระดับด ี ๐ ๐  

 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-จัดส่งพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อพฒันาให้มีความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 6 ราย ดังนี ้
1. นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์      ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒. นายศรีพันธ์ สุจันทร์แสง            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๓. นางสาวสุภาวดี ปะวะศรี          นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๔. นางศุภรักษ์ รักษาดี                   ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางดารุณ  เจียงสงวน                ครูช านาญการ 
6. นางสาวอาทิตยา สาราศรี       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

หลักสูตร พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : แผนงานเสริมศักยภาพกล
ไกลสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพของคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 
1 และห้องประชุมชั้น 1 (ข้างลิฟท์) อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 
ราย ดังนี้ 
๑.นางสาววนัสนันท์ ไชยวงศ์       นกัพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิาร 
๒.นายทัศนยั แก้วกองมา            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
 



หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง และการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง ส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน
เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  1 ราย ดังนี้ 
๑. นายศักดิ์เกษม กุณรังษี           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่    
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑. นายบุญสืบ ภักตรา           ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
2. นายสุรศักดิ์ สุวันเจ้า          พนักงานธุรการช านาญงาน 
3. นางสาวรุ่งทิวา กันทะวงค์    พนักงานจ้างทั่วไป 
หลักสูตร  การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค
การบริหารสมองส่วนหน้า (ExecutiveFunction: EF) และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารบั
การอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 
๑. นางจิราภรณ์ เรือนแก้ว         ครู อันดับ คศ.1 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลที่สามารถเช่ือ
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินและมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นายวรวิทย์ ขัติยศ นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้านสวัสดกิารและผลตอบแทน -จัดให้มีบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-เทศบาลต าบลจอมทอง จัดให้มบี าเหนจ็บ านาญแก่พนักงานเทศบาลที่ได้
เกษียณไปแล้ว จ านวน  1  ราย 
-เทศบาลจัดให้มสีวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาลให้กบัพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าทุกราย จ านวนรวมทัง้สิ้น 41 ราย 
-เทศบาลจัดให้มสีวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กบัพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิก 
-เทศบาลจัดให้มสีวัสดกิารค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑.นายชัยอนันต์ ค าแปง    หน.ฝ่ายวิชาการฯ    เดือนละ 6,000 บาท 
๒.นายวรวิทย์ ขัติยศ  นักทรัพยากรบุคคล        เดือนละ 5,๐๐๐ บาท 
3.นางสาวจันทิมาพร ทองนาค  ปลัดเทศบาล    เดือนละ 6,๐๐๐ บาท 
 

 -จัดให้มีเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนกังาน

-เทศบาลจัดให้มกีารจ่ายเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราว แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ทกุคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกัจ้างของเทศบาลไดร้ับเงนิเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-เทศบาลจัดให้มเีงินประจ าต าแหนง่ให้กบัพนักงานเทศบาลในสายงาน



เทศบาลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดใหจ้่าย ผู้บริหารจ านวน 4 ราย ดังนี้ 
๑ นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดเทศบาล        เดือนละ 7,๐๐๐ บาท 
๒ นายบุญสบื ภักตรา ผอ.กองสาธารณสุขฯ         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓.ว่าที่ร้อยตรสีุธี สกลุทอง  ผอ.กองช่าง              เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
4.นางสาวเยาวเรศ กิติลงัการ์ ผอ.กองการศึกษา    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
นโยบายการสร้างความสมัพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
เทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติในต าแหน่งที่ มี
ระเบียบฯ ก าหนดให้จ่าย 
 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการ ข้ันพื้นฐานเพื่ ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และ เพื่ อสร้ า งบรรยากาศในการท าง าน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะ
ที่ก าหนดเพื่อได้ให้ ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 
-เทศบาลจัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

-เทศบาลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้
ปฏิบัติจ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑. นายอนันต์  โพธิค า     นิติกรช านาญการ   เดือนละ 4,๕๐๐ บาท 
 
-เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุ ภัณฑ์ที่ จ าเป็น เ ช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะๆ ที่จ าเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร  จ านวน ๑ ครั้ง 
 



 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบรหิารทพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลจอมทอง จะเห็นไดว่้ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพือ่ให้งานออกมาได้ดีทีสุ่ด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาใหก้ับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถ่ินที่มพีระราชบัญญัติก าหนดไว้ 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลจอมทอง 


