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          รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจ าปี งบประมาณ  2566  ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31  ธันวาคม  2565) 

ประเด็นนโยบาย 
แผนการด าเนินงาน 

ผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามนโยบาย งบประมาณที่ใช ้

1.นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง :การ
ส ารวจและวิเคราะห์อัตราก าลังและแผน
อัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2566  
แ ล ะ เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564-2566 

ในรอบระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31  ธันวาคม  
2565) ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2566 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.นโยบายการสรรหาและคัดลือก:การสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้างเพ่ือบรรจุ
แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564-2566 

การรับโอน 

พนักงานเทศบาล ราย นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ 

ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  และนางสาวขวัญลดา  สุรินทร์  
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
ตามค าสั่งที่  534/2565  ลว. 5 ต.ค 2565 
 
รับโอนพนักงานเทศบาล ราย นางสาวเสาวลักษณ์  
นันทะศรี ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล  
ตามค าสั่งที่  509/2565  ลว. 20 ต.ค 2565 
 
การสรรหา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้   
สังกัดฝ่ายพัฒนารายได ้

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงนิฯ  
สังกัดฝ่ายบริหารงานการคลัง  
-ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 สังกัดฝ่ายการโยธา กองช่าง 

ตามมติ ก.ท.จ.พะเยา  ครั้งท่ี 10/2565 ลว.28 ต.ค.2565 และ
ตามค าสั่งที่  550/2565  ลว. 29 ต.ค 2565 

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายอ านวยการ ส านัก
ปลัดเทศบาล ตามมติ ก.ท.จ.พะเยา  ครั้งท่ี 12/2565 ลว.23 พ.ย.
2565 และตามค าสั่งที่  644/2565  ลว. 29 ต.ค 2565 
 
1.ปฏิบตัิตามแนวทางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2559 
2.ปฏิบัติตามแนวทางเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบตัิราชการ:
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลหงส์หิน 

1.ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 



4.นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล:การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลหงส์หิน  
 

1.พนักงานเทศบาลราย ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์  สักลอ ต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลหงส์หิน และนายมาณพ ขุนชาญ
โหมก ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
เข้ารับการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 
1/2566  ตามค าสั่งที่  482/2566  ลว. 7 ต.ค 2565 

2.พนักงานเทศบาลราย นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ ต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลหงส์หิน 

และนางสาวอนงค์ ทัพหงษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การปิด
บัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
รุ่นที่ 1/2566ตามค าสั่งที่ 520/2565  ลว. 21 ต.ค 2565 
3.พนักงานเทศบาลราย นางสาวขวัญลดา  สุรินทร์ ต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ และนางสาวพลอยไพลิน สักลอต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลหงส์หินเข้า
ร่วมฝึกอบรมโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 11/2566 
 ตามค าสั่งที่ 533/2565  ลว. 26 ต.ค 2565 

-งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ตั้งไว้ หมวดค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า

ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน

อาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ

ช่ัวคราว และค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจาก

อุดหนุนท่ัวไป            
ส านักปลดัเทศบาล        

และกองคลัง 

 

 
5.นโยบายด้านคณุธรรมจริยธรรมและการ
สร้างความผูกพันในองค์กร:การเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
2566 

1.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น
กิจกรรมจติอาสา การท าบุญตักบาตร เป็นต้น 
2.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลหงส์หิน พ.ศ.2566 
3.ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรยิธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล
หงส์หิน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

6.นโยบายด้านการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ:การบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากร 

มีช่องทางและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
บุคลากรในส านักงาน เช่น 
1.ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป website ,Facebook, Line 
Application,Zoom Meetings 
2.มีการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 
3.จัดใหม้ี Wifi  หรือ internet ภายในส านักงาน  
4.มีการแจ้งเรื่องร้องเรยีน /ร้องทกุข์ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น  
Website,Facebook,Line Application 
5.ข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
เป็นปัจจุบันสามารถก าเนินการและค้นหาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องได ้
6.มีระบบเบิกจา่ยตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อตรวจสอบสิทธิและก าหนด
สิทธิให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

-งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ตั้งไว้ หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ  (ข้อ 5)ค่าปรับปรุง
และพัฒนาระบบ

อินเตอร์เนต็และเว็บไซด์
เทศบาลต าบลหงส์หิน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 

508,000.- 

โดยเฉลี่ยใช้งบประมาณแต่
ละปี  6,000-  บาท 

7.นโยบายด้านปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน:โครงการ
กิจกรรม 5 ส ของเทศบาลต าบลหงส์หิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

1.มีการด าเนินกจิกรรมทุกวัน ศ  ของเดือน 
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหงส์หิน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


