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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช้ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งบริหารของ
เทศบาล 
- การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 

- มีการสรรหาพนักงานเทศบาลโดยการท าหนังสือประชาสัมพันธ์  และท าหนังสือขอ
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
 

ระดับการประเมิน พนักงานเทศบาล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 8 0 
ระดับดีมาก 0 22 
ระดับดี 0 0 
ปรับปรุง 0 0 

 

นโยบายด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล 

- พนักงานเทศบาลได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร 
 
 
 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย
จัดเกบ็สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค์ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพแก่พนักงานจ้าง 
 
 
 
- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
เทศบาลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ ก าหนด 
ให้จ่าย 

- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรส าหรับผู้มีสิทธิ์ จ านวน    ราย 
1. นายศักดิ์พัต  เนียมรินทร์  ปลัดเทศบาล 
2. นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
3. นางเบญจา  บุญครุฑ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางมัลลิกา  หันทยุง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
5. นายชยุต  จ านงค์ศร  ผู้อ านวยการกองช่าง 
- เทศบาลจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลจ านวน  5  ราย 
1. นางสาวสุภาวดี   สุขประสงค์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    
2. นางชลธชิา  ฆ้องเกิด  นิติกรช านาญกา 
3. นางเบญจา  บุญครุฑ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางมัลลิกา  หันทยุง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
-เทศบาลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทุกคนที่เข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2558 
- เทศบาลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้บริหาร 
จ านวน    ราย 
1. นายศักดิ์พัต  เนียมรินทร์  ปลัดเทศบาล 
2. นายภิรมย์  วงษ์ศรีแก้ว  รองปลัดเทศบาล 
3. นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
4. นางสาวสุจรรยา  ห้องแซง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางมัลลิกา  หันทยุง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
6. นายชยุต  จ านงค์ศร  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานตลอดจน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลให้ทุก
บุคคลคนทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

- เทศบาลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
- มีการจัดท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเทศบาลอยู่เป็นระยะๆ 
- มีการจัดท ากิจกรรม 5 ส และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็นระยะๆ 

นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาล เป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการท างาน 

- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะๆ ที่จ าเป็น 

 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลฟากห้วย จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีตามพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

  


