
 
 

 

รายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป� พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



แบบรายงานการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1.  ด-านการวิเคราะห.อัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� (พ.ศ.2561 – 2563)  

เพื่อกําหนดโครงสร%างและกรอบอัตรากําลังทีร่องรับ
ภารกิจงานของเทศบาลตําบลกะทูน 

1. วิเคราะห.อัตรากําลงั เพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในแต0ละ
ส0วนราชการ และนําไปสู0การกําหนดจํานวนประเภท และระดับตําแหน0งเสนอ
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� ของเทศบาลตําบลกะทูนพิจารณา 
 
2. ดําเนินการปรับปรงุแผนอัตรากําลัง 3 ป� นําไปสู0การกําหนดจํานวน/ตําแหน0ง 
เพิ่ม หรือ ลด จํานวนตําแหน0ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด
หนองบัวลําภู  
ขอกําหนดตําแหน0งเพิ่มอัตรากําลังพนักงานจ%างตามภารกิจ  จํานวน  1 ตําแหน0ง  
ได%แก0     
-  ตําแหน0ง ผู%ช0วยนักวิชาการคลัง    
 
3. ประกาศใช%แผนอัตรากําลัง 3 ป� (พ.ศ.2561–2563) 
ฉบับปรับปรงุครั้งที่ 4  ของเทศบาลตําบลกะทูน  
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2561  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
2.  ด-านการสรรหาและคัดเลือก 2.1  ดําเนินการตามแผนการสรรหาข%าราชการ  

และพนักงานจ%างให%ทันต0อการเปลี่ยนแปลง  และ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  หรือทดแทนอัตรากําลังที่ออก
หรือโอนย%าย   

1.  ดําเนินการสรรหาพนักงานจ%าง  ประเภทพนักงานจ%างตามภารกิจ ตําแหน0ง
ผู%ช0วยนักวิชาการคลัง สงักัดกองคลงั และพนักงานจ%างทั่วไป  ตําแหน0ง  ผู%ดูแล
เด็ก (ทั่วไป) สงักัดสํานักปลัด  จํานวน  2  อัตรา   
เมื่อวันที่  2  มกราคม  2562   
2. ดําเนินการสรรหาพนักงานจ%าง  ประเภทพนักงานจ%างตามภารกิจ ตําแหน0ง
ผู%ช0วยนายช0างโยธา สังกัดกองช0าง  จํานวน  1  อัตรา   
เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2562   
3. ดําเนินการขอให% กสถ.ดําเนินการสอบแข0งขันแทนในตําแหน0ง รอง
ปลัดเทศบาล, ผู%อํานวยการกองช0าง และผู%อํานวยการกองคลัง 
 

2.2  ดําเนินการบรรจุแต0งตั้งเปAนพนักงาน  มาดํารง
ตําแหน0งที่ว0าง 

ดําเนินการออกคําสัง่เทศบาลตําบลกะทูน ที่ 318/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 เรื่อง บรรจุและแต0งตั้งผู%สอบแข0งขันได%เปAนพนักงานเทศบาล ในตําแหน0ง
นักวิเคราะห.นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
3.  ด-านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให%มหีลกัเกณฑ.และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรบั
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข%าราชการ/เลื่อนค0าตอบแทน
ของพนักงานจ%าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล%องกบัมาตรฐานกําหนด
ตําแหน0ง ของแต0ละตําแหน0ง แต0ละกอง/ส0วนเพื่อ
กําหนดเปAนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลทีม่ีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก%าวหน%าในอาชีพ 
และเปAนเงือ่นไขในการกําหนดระดับตําแหน0งให%
สูงขึ้น 
 

มีการประกาศเทศบาลตําบลกะทูน  เรื่อง  หลักเกณฑ.และวิธีการประเมินผลกา
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ%างประจํา และพนักงานจ%าง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่  1  เพื่อเปAนบรรทัดฐานในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข%าราชการ/เลื่อนค0าตอบแทนของพนักงานจ%าง 

 3. ผลการประเมินที่ได%สามารถจําแนกความแตกต0าง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได%อย0าง
ชัดเจนและและมปีระสิทธิภาพ เพื่อใช%ประกอบการ
ปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพงานของข%าราชการในแต0
ละตําแหน0ง และเปAนการส0งเสริมหรือเปAนแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให%ปฏิบัติงานอย0างเต็ม
ความสามารถและแข0งขันกันด%วยผลงาน 

มีการดําเนินการถ0ายทอดตัวชี้วัดโดยผู%บังคับบัญชาตามลําดับขั้น  กํากับ  ดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู%  ทักษะ  และสมรรถนะตามสาย
งานทุกคน  อย0างเปAนธรรม  เสมอภาค  และเปAนไปตามเกณฑ.มาตรฐานกําหนด
ตําแหน0ง   

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
4.  ด-านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด-วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรอื
ระบบการให%บริการด%านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข%อมลู
เกี่ยวกับบุคคลขององค.กร 
3. มีการปรับปรงุฐานข%อมลูเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย0างสม่ําเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให%บริการ
ด%านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข%อมูลเกี่ยวกบั
บุคคลได%เช0น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข%า
ราการ พนักงานจ%าง พนักงานครรูะบบ HR -  
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-
gp, ccis 
 

-  ดําเนินการปรับปรงุข%อมลูในระบบดังกล0าว ตามระยะเวลาที่กรมส0งเสริมการ
ปกครองท%องถิ่นกําหนดทกุระยะ  แล%วเสร็จทันเวลาที่กําหนดเปAนปZจจบุัน   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
5.  ด-านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ
ข%าราชการส0วนท%องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
 

ได%ดําเนินการจ0ายเงินบํานาญให%แก0ข%าราชการส0วนท%องถิ่น 1 ราย 
เปAนประจําทุกเดือน  ได%แก0 
1.  นางสุภาณี  อรุณสุวรรณกร  จํานวน  14,766.40  บาท   
 

 2.  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว0าด%วย
สวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลพนักงานส0วน
ท%องถิ่น พ.ศ.2541 แก%ไขถึงปZจจบุัน 
 

ในส0วนของพนักงานเทศบาลที่ได%ดําเนินการเบิกจ0ายตรงจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห0งชาติ (สปสช.) 
ในส0วนของพนักงานจ%าง  ได%ใช%สิทธิประกันสงัคมตามมาตรา 35 

 3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว0าด%วย
สวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนักงานส0วน
ท%องถิ่น พ.ศ.2541 แก%ไขถึงปZจจบุัน  

ได%ดําเนินการเบิกจ0ายเงินค0าเล0าเรียนบุตรให%กับพนักงานเทศบาล จํานวน 5 ราย 
ได%แก0 
1. นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก%ว   เปAนเงิน 500.- บาท 
2. นางสุภาณี อรุณสุวรรณกร เปAนเงิน 25,000.- บาท 
3. นางแสงจันทร. สุคชเดช    เปAนเงิน 1,330.- บาท 
4. นายสุภัทร. เพ็ชรัตน.        เปAนเงิน 6,330.- บาท 
5. นางราตรี หมื่นนคร        เปAนเงิน 16,000.- บาท 
6. นางสาวศิริพร สุขกิจ       เปAนเงิน 5,200.- บาท 

 4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว0าด%วยค0า
เช0าบ%านของข%าราชการส0วนท%องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก%ไขถึงปZจจบุัน  

ได%ดําเนินการเบิกจ0ายเงินค0าเล0าเรียนบุตรให%กับพนักงานเทศบาล จํานวน 5 ราย 
ทั้งป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได%แก0 
1. นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก%ว   เปAนเงิน 36,000.- บาท 
2. นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค.    เปAนเงิน 36,000.- บาท 
3. นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ. เปAนเงิน 36,000.- บาท 
4. นางสาวสุภาวดี ปรีชา      เปAนเงิน 36,000.- บาท 
5. นายณเดชน. คงศักดิ์       เปAนเงิน 36,000.- บาท 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
5.  ด-านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน (ต0อ) 

5. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชน.ตอบแทนอื่นเปAนกรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเปAนเงินรางวัลประจําป�สําหรบั
พนักงานเทศบาล ลูกจ%าง และพนักงานจ%างของ
เทศบาล พ.ศ.2558  
 

- ไม0มีการขอรับเงินรางวัลประจําป� 
 

 6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ.เกี่ยวกบั
การให%พนักงานเทศบาล และพนักงานจ%างของ
เทศบาลได%รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

ได%ดําเนินการเบิกจ0ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ%าง ตลอดทั้ง
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  เปAนเงิน  163,435.68  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
6.  ด-านการสร-างความสมัพันธ.
และผูกพันภายในองค.กร 

1. มีการจัดอุปกรณ.ในการทํางานและกระบวนการ
เจ%าหน%าที่สมัพันธ.ขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให%กบับุคลากร 
 

-  จัดโต_ะทํางานให%เปAนสัดส0วน  โดยแบ0งเขตพื้นที่ มปี`ายบอกแสดงอย0างชัดเจน 
-  มีการจัดอุปกรณ.ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย0างครบถ%วน 

 2. จัดให%มีกจิกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท%อนภาพการทํางานของ
องค.กร เช0น กิจกรรม 5 ส. กจิกรรม Big Cleaning 
Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อให%พนักงานทุกคน
ร0วมมือกันจัดทํากจิกรรม, และเพื่อสร%างบรรยากาศ
ในการทํางาน บทบาทภาระหน%าที,่ สร%างภาพลกัษณ.
ที่ดีของสํานักงานให%บุคคลทั่วไปได%ทราบและเข%าใจ 

- ร0วมการแข0งขันกีฬา – กรีฑา ประชาชนโรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือ 
ระหว0างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 
- รวมพลคนรักสุขภาพ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
- จิตอาสา “เราทําความดี ด%วยหัวใจ” วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 
10.00 น. (ประจําเดือนพฤษภาคม) ถนนสายพิปูน - ห%วยปริก (สายใหม0)  
- จิตอาสา “เราทําความดี ด%วยหัวใจ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 
10.00 น. (ประจําเดือนกรกฎาคม) 
- โครงการพลังจิตอาสา “เราทําความดีด%วยหัวใจ” เทิดไท%องค.ราชัน Big 
Cleaning Day (Kick off) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

 3. ผู%บรหิารได%จัดประชุมพนักงานเทศบาลเปAน
ประจํา เพื่อให%บุคลากรในสังกัดได%ให%ข%อเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปZญหาอปุสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร%างการยอมรบัทบทวนและ
แก%ปZญหาอันเปAนการสร%างความผกูพันที่ดีในองค.กร 

-  จัดประชุมพนักงาน  ลูกจ%างในสังกัด  ทุกเดือน 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
6.  ด-านการสร-างความสมัพันธ.
และผูกพันภายในองค.กร (ต7อ) 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข%าร0วมกจิกรรม การ
ส0งเสริมจริยธรรมและการสร%างความโปร0งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลตําบลกะทูนจัดขึ้น และทีจ่ัด
ร0วมกับหน0วยงานอื่น และสามารถประยุกต.
หลักธรรมต0างๆ มาใช%ในการปฏิบัติราชการ 

-  ไม0มีการดําเนินการ 

 5. ผู%บรหิารทุกระดับ มสี0วนร0วมในกจิกรรมการ
พัฒนาบุคลากรให%มีความผกูพันและอยู0กบัองค.กร
ตลอดจนผู%บริหารทุกระดับเปAนต%นแบบและแสดง
แบบอย0างที่ดีในด%านจริยธรรม คุณธรรมและความ
โปร0งใสในการดําเนินงานขององค.กร 

-  ไม0มีการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


