
 

 

 

รายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองขนาน 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี



แบบรายงานการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561 – 2563)  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1/2562  เพ่ือก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจงาน
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 

1. วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ
ส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่งเสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาล ต าบลหนองขนาน
พิจารณา 
2. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี น าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง 
เพ่ิม หรือ ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ด
เพชรบุรี 
ขอปรับเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  ได้แก่     
-  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุด(ปง/ชง)  
-  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานเกษตร   
3. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562  ของเทศบาลต าบลหนองขนาน  
เมื่อวันที่  5  เมษายน  2562  

2.  ด้านการสรรหาและคัดเลือก 2.1  ด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ  
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนหรือทดแทนอัตราก าลังที่ออก
หรือโอนย้าย   

1.  ด าเนินการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลมาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 
2562 

 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง 
 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน       
เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น 

มีการประกาศเทศบาลต าบลหนองขนาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งครั้งที่  1  และครั้งที่  2  เพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

 3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่
ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

มีการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  ก ากับ  ดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตาม  
สายงานทุกคนอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง   

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้า
ราการ พนักงานจ้าง พนักงานครูระบบ HR -  
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan      
E-gp, ccis 
 

-  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนดเป็นปัจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5.  ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี แก้ไข เพ่ิมเติมถึง  
พ.ศ.2561 
 

ในส่วนของพนักงานเทศบาลที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายตรงจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 
ในส่วนของพนักงานจ้าง  ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตามมาตรา 33 

 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 3)  
2549  

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาลต าบล      
หนองขนานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 3)  2549   

 3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านและค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ต าบลหนองขนานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง         
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลต าบล
หนองขนานตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558   

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
 

-  จัดโต๊ะท างานให้เป็นสัดส่วน  โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ มีป้ายบอกแสดงอย่างชัดเจน 
-  มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

 2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning 
Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกัน
จัดท ากิจกรรม , และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน บทบาทภาร ะหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

- กิจกรรม 5 ส. เทศบาลต าบลหนองขนาน 
- กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day 
 - เทศบาลต าบล หนองขนาน  ร่วมกับ รพสต. หนองขนานและ รพสต.บ้านดอน  

นาลุ่ม ,อสม ,ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,พนักงาน, ผู้น าชุมชน และ นักเรียน โรงเรียน
บ้านดอนนาลุ่ม,บ้านบ่อโพง, บ้านโตนดน้อย  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกประจ าปี 2562 

 3. ผู้บริหารได้จัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
ประจ าทุก เดือน  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค     
ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ  ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 

-  จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุกเดือน 

 4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลเก่ากลอยจัดขึ้น และ
ที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

-  จัดโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


