
 
 

                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด  
ที ่  สน ๕๕๖๐๑ /                วันที ่  ๑ เมษายน  2๕๖๔  

เรื่อง   รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม  
2๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 2๕๖๔) 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
หนองลาด ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2๕๖๔ ให้รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลหนองลาด ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (ITA) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O26 ให้เปิดเผยข้อมูลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
 

 ข้อเท็จจริง 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องดังกล่าว จึงได้ท ารายงานการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลหนองลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม 2๕๖๓ – 
๓๑ มีนาคม 2๕๖๔) ตามรายงานแนบท้าย 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการด าเ นินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้น า
รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบล หนองลาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔  ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม 2๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 2๕๖๔)  เผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน   

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 
(นางสาวจิรารัตน์  กางทอง) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
 
 
 



หน้า 2 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล..................................................................................................................... 

 
(นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี................................................................................................................ 

 
 

 
(นางธนวรรณ  วันสา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
  

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลหนองลาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
( ๑ ตุลาคม 2๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 2๕๖๔) 

 
ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลหนองลาด 

ลงวันที่  ตุลาคม 2๕๖๓ ให้รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเทศบาลไม่น้อย
กว่าปีละ ๑ ครั้ง 

ดังนั้น จึงได้จัดท ารายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
หนองลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔  ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม 2๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 2๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการสรรหา 
   ๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี มีการด าเนินการขอปรับปรุง/ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตาม

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2๕๖๔ -2๕๖๖) ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓  

        ๑) ก าหนดต าแหน่งใหม่  
 - พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน ๑ อัตรา 
        ๒)  ขอยุบต าแหน่ง  
 - นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน  ๑  อัตรา 
     ๑.๒ ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑ ด าเนินการปรับปรุงตามโครงสร้างหลัก

ของเทศบาลสามัญ ที่ก าหนดให้มีครบตามโครงสร้างหลัก ตามมิคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เห็นชอบให้ก าหนด ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ดังนี้ 

 ๑) ก าหนดต าแหน่งใหม่ 
           - วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน  ๑ อัตรา 
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงาน/ ช านาญงาน) จ านวน  ๑ อัตรา 
   ๑.3 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  

เทศบาลต าบลหนองลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔  ยังไม่มีการด าเนินการสรรหาพนักงาน
จ้างเนื่องจากมีพนักงานครบทุกอัตรา และมีผู้ด ารงต าแหน่งจึงยังไม่ได้ด าเนินการสรรหาในปีนี้ 

2. ด้านการพัฒนา 
   2.๑ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสายงานผู้บริหารและสาย

งานผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
        ๑) สายงานผู้บริหาร 
   - นางระภิพันธุ์ อินทรพาณิชย์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2๕๖๔ วันที่ ๑๐ – ๑2 มีนาคม 2๕๖๔  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร  

 
 
  



2) สายงานวิชาการ 
            - นางสาวจิรารัตน์ กางทอง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2๕๖๔ วันที่ ๑๐ – ๑2 มีนาคม 2๕๖๔  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร   

๓) สายงานทั่วไป 
            -  ไม่มี 
 ๔) พนักงานจ้าง 
   นางสาวดวงนภา นันสา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรัฐในส่วนภูมิภาค วันที่ ๑ – 2  
มีนาคม 2๕๖๔   ณ.อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

๓. ด้านการเก็บรักษาไว้  
    ๓.๑ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ) จ านวน ๕ ต าแหน่ง ๕ อัตรา 

          ๑) นางสาวศิวาพร โคตรวิชา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๖๓  
ครบตามสัญญาวันที่ ๓o กันยายน 2๕๖๗  เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓ จึงเห็นควรลงนามในสัญญาจ้าง 
  2) นางสาวอิสราภรณ์ นาคอินทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นวันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. 2๕๖๓  ครบตามสัญญาวันที่ ๓o กันยายน 2๕๖๗  เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓ จึงเห็นควรลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๓) นางสาววนิดา แก้วค าสอน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2
๕๖๓  ครบตามสัญญาวันที่ ๓o กันยายน 2๕๖๗  เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ใน
การประชุมครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓ จึงเห็นควรลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๔) นางสาววิจิตรา สิ่วละคร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
2๕๖๓  ครบตามสัญญาวันที่ ๓o กันยายน 2๕๖๗  เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ใน
การประชุมครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓ จึงเห็นควรลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๕) นายชานนท์ พรหมภักดี ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๖๓  
ครบตามสัญญาวันที่ ๓o กันยายน 2๕๖๗  เพ่ือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑o/2๕๖๓ เมื่อวันที่ 2๘ กันยายน 2๕๖๓ จึงเห็นควรลงนามในสัญญาจ้าง 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 ๑) แต่งตั้งพนักงานครูให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนระดับ วิทยฐานะช านาญการ แจ้งมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2๕๖๔ เมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 2๕๖๔ 
 - นางสาวพรรณณี เหมะธุลิน เลื่อนให้มี วิทยฐานะช านาญการ 


