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เทศบาลต าบลหนองขนาน 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี



 

 

แบบรายงานการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด าเนินการแผนอัตราก าลัง จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  (รอบปีงบประมำณ

2564 – 2566)  เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง
และกรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจของเทศบำล 

เทศบำลต ำบลหนองขนำน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (รอบ
ปีงบประมำณ2564 – 2566) เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจ 
 

2.  ด้านการสรรหาและคัดเลือก ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำข้ำรำชกำร  และ
พนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  และปริมำณ
งำนที่ เพ่ิมขึ้นหรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ออกหรือ
โอนย้ำย   

1.  ด ำเนินกำรรับโอน(ย้ำย)พนักงำนเทศบำลมำด ำรงต ำแหน่งที่ ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี (2564-2566) ในต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
(ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่งนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
(ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ  
2. ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็น
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำน สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ 
โดยก ำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎำคม 
2564 และได้ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรโดยประเมินสรรถนะตำม
หลักเกณฑ์กำรประเมิน (สัมภำษณ์) เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2564  

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำร/เลื่อนค่ำตอบแทน
ของพนักงำนจ้ำง 
 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ ง ของแต่ละต ำแหน่ ง แต่ละกอง/ส่ วน      
เพ่ือก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ และเป็นเงื่อนไขในกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น 

มีกำรประกำศเทศบำลต ำบลหนองขนำน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งครั้งที่  1  และครั้งที่  2  เพ่ือเป็นบรรทัด
ฐำนในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำร/เลื่อนค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง 

 3. ผลกำรประเมินที่ได้สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำง
และจัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้อย่ำง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภำพ เพ่ือใช้ประกอบกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพงำนของข้ำรำชกำรในแต่
ละต ำแหน่ง และเป็นกำรส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พ นั ก ง ำ น เท ศ บ ำล ให้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น อ ย่ ำ ง เต็ ม
ควำมสำมำรถและแข่งขันกันด้วยผลงำน 

มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น  ก ำกับ  ดูแล  
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  ตำมควำมรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตำม  
สำยงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม  เสมอภำค  และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง   

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบงำนหรือ
ระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3. มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. มีกำรพัฒนำระบบงำนหรือระบบกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น 
- โปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลของข้ำ
รำกำร พนักงำนจ้ำง พนักงำนครูระบบ HR -  
  -  โป รแ ก รม ระบ บ  E-laas, E-office, E-plan      
E-gp, ccis 
 

-  ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่ำว ตำมระยะเวลำที่กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นก ำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทันเวลำที่ก ำหนดเป็นปัจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5.  ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.  ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลพนักงำน       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
พ.ศ.2561 
 

ในส่วนของพนักงำนเทศบำลที่ ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตรงจำกส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ(สปสช.) 
ในส่วนของพนักงำนจ้ำง  ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตำมมำตรำ 33 

 2. ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 3)  
2549  

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลต ำบล      
หนองขนำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ 3)  2549   

 3. ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำ
เช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นค่ำเช่ำซื้อบ้ำนและค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล
ต ำบลหนองขนำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 4. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง         
ของเทศบำลได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนเทศบำลต ำบล
หนองขนำนตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำลได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

1. มีกำรจัดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและกระบวนกำร
เจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์ขั้น พ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร 
 

-  จัดโต๊ะท ำงำนให้เป็นสัดส่วน  โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ มีป้ำยบอกแสดงอย่ำงชัดเจน 
-  มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 

 2. จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
พนักงำนเทศบำลที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนของ
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning 
Day, จิตอำสำ เพ่ือให้พนักงำนทุกคนร่วมมือกัน
จัดท ำกิจกรรม , และเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในกำร
ท ำงำน บทบำทภำระหน้ำที่, สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของส ำนักงำนให้บุคคลทั่วไปได้ทรำบและเข้ำใจ 

- กิจกรรม 5 ส. เทศบำลต ำบลหนองขนำน 
- กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day 
 - เทศบำลต ำบลหนองขนำน ร่วมกับ รพสต.หนองขนำนและ รพสต.บ้ำนดอน  
นำลุ่ม,อสม,ผู้บริหำร,สมำชิกสภำ,พนักงำน,ผู้น ำชุมชน และ นักเรียน โรงเรียน
บ้ำนดอนนำลุ่ม,บ้ำนบ่อโพง, บ้ำนโตนดน้อย  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกประจ ำปี 2564 

 3. ผู้บริหำรได้จัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
ประจ ำทุกเดือน  เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะควำมคิดเห็นตลอดจนปัญหำอุปสรรค    
ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหำอันเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันที่ดีในองค์กร 

-  จัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นประจ ำทุกเดือน 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 


