
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
๑. นโยบายด้านปรับปรุง การวางแผนก าลังคน
โครงสร้างระบบงานและ -การจัดท าแผนอัตราก าลัง ☑มีการด าเนินการ
แผนอัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก ☑มีการด าเนินการเน่ืองจากมีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างจากการก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลัง

-สายงานผู้บริหาร ๓ ปี และว่างจากการโอน/ย้าย โดยการขอใหเ ก.ท. ด าเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ในต าแหน่ง ดังน้ี
๑. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๒. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๓. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๔. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๕. หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๖. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๗. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๘. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๙. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น) ๑ อัตรำ

๑๐. หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น) ๑ อัตรำ

-สายงานผู้ปฏิบัติ ☑มีการด าเนินการเน่ืองจากมีต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่างจากการก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลัง
๓ ปี และว่างจากการโอน/ย้าย โดยการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในต าแหน่ง ดังน้ี
๑. เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๒. นำยช่ำงโยธำ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๓. เจ้ำพนักงำนประปำ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
๔. เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๕. เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๖. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๗. นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร

๘. วิศวกรโยธำ ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร

การรับโอน/ย้าย ในต าแหน่ง ดังน้ี
๑. เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน

๒. นักสังคมสงเครำะห์ ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร

๓. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร

การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร ☒ ไม่มีการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ☒ ยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรจัดส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู รายช่ือผู้เข้ารับการอบีมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังน้ี
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเข้ารับการประชุม - โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเพ่ือพัฒนา วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ราย ดังน้ี
ให้มีความรู้ในสายงานตนเอง และสร้าง ๑. นางปาริชาต  โปปัญจมะกุล  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ๒. นางสาวณัฐกรทิพ  ซ่ือฐากร  ต าแหน่ง  นักการ

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึนระดับช านาญการพิเศษ
และเช่ียวชาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมเมาน์เท่นบีชโฮเต็ล พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน ๑ ราย ดังน้ี
๑. นางสาวจิราพร  แน่นหนา  ต าแหน่ง ครู 

-๒-



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิธีการและข้ันตอนการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ปัญหาการก าหนด
และปรับปรุงต าแหน่งต่างๆ วิธีการจัดต้ังและปรับปรุงกองและฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี ๓ 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ ราย ดังน้ี
๑. นางสาวชลธิชา รองทอง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด  โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ
การส ารวจสินทรัพย์ สท.๑-๓ และการคิดค่าเส่ือมราคาประจ าปี ๒๕๖๕" รุ่นท่ี ๘ ระหว่างวันท่ี ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี จ านวน ๒ ราย ดังน้ี
๑. นางชลธิชา  เขียวหวาน  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๒. นางสาววันเพ็ญ  สืบญาติ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ☑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลท่ีสามารถเช่ือมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครอง
สารสนเทศ ส่วนท้องถ่ิน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน ในระบบบุคลากรแห่งชาติ โดยมี

๑. นางสาวชลธิชา รองทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
๒. นางชลธิชา เขียวหวาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ

๔. นโยบายด้านการประเมิน จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญพนักงานเทศบาล ☒ เทศบาลเมืองปรกฟ้าไม่มีการจัดให้มีบ าเหน็จบ านาญแก่พนักงานเทศบาลท่ีได้พ้นจากราชการเพราะอายุครบ
ประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล หกสิบปีบริบูรณ์ เน่ืองจากยังไม่มีพนักงานเทศบาลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
และการจัดสวัสดิการ

จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ☑เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า
ทุกราย รวมถึงผู้มีสิทธิร่วมอ่ืนๆ

จัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ☑เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิเบิกทุกราย

-๓-



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ☑ เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๕ ราย

๑. จ.ส.ต.เดชอนันต์  มธุรัญญานนท์ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. นายวีรวิชญ์  เดชศรฐิติวัฒน์  เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
๓. นางสาวนัชฌารีย์  อาทรกิจวัฒน์ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๔. นายบรรดิษฐ์  วัลย์เปรียงเถาว์  เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
๕. นางสาวดาวใจ  ดีล้น เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน ☑ เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกราย
เทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี ๒) วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน ☑ เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสายงานผู้บริหารจ านวน ๑๐ ราย
ส าหรับพนักงานเทศบาลในต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯ ๑. จ.ส.ต.เดชอนันต์  มธุรัญญานนท์ ปลัดเทศบาล เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท
ก าหนดให้จ่าย ๒. นางปาริชาต  โปปัญจมะกุล รองปลัดเทศบาล เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

๓. นายวีรวิชญ์  เดชศรฐิติวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
๔. นางสาวภรภัทร  ภาสภูมิใจท่ีดี หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๕. นางสาวนัชฌารีย์  อาทรกิจวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๖. นายบรรดิษฐ์  วัลยืเปรียงเถาว์  ผู้อ านวยการกองช่าง  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๗. นายฐิติพงษ์  เน่ืองจ านงค์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๘. นายณรงค์  สุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๙. นางสาวดาวใจ  ดีล้น  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐. นางสาวสุพีพร  พนัสเจริญศรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

-๔-



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาล ☒ เทศบาลเมืองปรกฟ้ายังไม่มีพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามหลักเกณฑ์
สายงานผู้ปฏิบัติในต าแหน่งท่ีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย
จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ☑ เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในสังกัด

จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน☑ มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส. และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็นระยะๆ
ในสังกัดท่ีสะท้อนภาพการท างานขององค์กรและเพ่ือรวมท้ังมีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธด้วย
ให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
ขภาพลักษณ์ท่ีดีองเทศบาลเมืองปรกฟ้าให้
บุคคลท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ
จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลเป็นระยะท่ี ☑ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นประจ า
ก าหนดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความเห็น ทุกเดือน
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดกิจกรรมเพ่ือเช่ือม ☒ ยังไม่มีการด าเนินโครงการอบรมคุรธรรมจริยธรรม
ความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมจริยธรรมและรักษา ☒ ยังไม่มีการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ☒ ยังไม่มีการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย

         จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายท่ีก าหนดไว้ ท าให้พนักงาทุกคนมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือให้งานออกมาได้ดีท่ีสุด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนท่ีตามภารกิจและหน้าท่ีของท้องถ่ินท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้

-๕-


