
 

 

 

รายงาน 

การบรหิารทรัพยากรบุคคลประจําป พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



แบบรายงานการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เทศบาลตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1.  ดานการวิเคราะหอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 – 2566)  

เพื่อกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับ
ภารกิจงานของเทศบาลตําบลกะทูน 

1. วิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในแตละ
สวนราชการ และนําไปสูการกําหนดจํานวนประเภท และระดับตําแหนงเสนอ
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลกะทูนพิจารณา 
 
2. ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป นําไปสูการกําหนดจํานวน/ตําแหนง 
เพิ่ม หรือ ลด จํานวนตําแหนง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มอัตรากําลังพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1 ตําแหนง  
ไดแก     
-  ตําแหนง ผูชวยนักวิชากาสาธารณสุข 
 
3. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ตาม
มติ ก.ท.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
2.  ดานการสรรหาและคัดเลือก 2.1  ดําเนินการตามแผนการสรรหาขาราชการ  

และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น  หรือทดแทนอัตรากําลังที่ออก
หรือโอนยาย   

1.  ดําเนินการสรรหาพนักงานจาง  ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง
ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา   
เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2564   
 

2.2  ดําเนินการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน  มาดํารง
ตําแหนงที่วาง 

 - ไมมีการดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

3.  ดานการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/เลื่อนคาตอบแทน
ของพนักงานจาง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ของแตละตําแหนง แตละกอง/สวนเพื่อ
กําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 
และเปนเงื่อนไขในการกําหนดระดับตําแหนงให
สูงขึ้น 
 

มีการประกาศเทศบาลตําบลกะทูน  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกา
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนบรรทัดฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการ/เลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 

 3. ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตาง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดอยาง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการในแต
ละตําแหนง และเปนการสงเสริมหรือเปนแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลใหปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถและแขงขันกันดวยผลงาน 

มีการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น  กํากับ  ดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู  ทักษะ  และสมรรถนะตามสาย
งานทุกคน  อยางเปนธรรม  เสมอภาค  และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง   

 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

4.  ดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององคกร 
3. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลไดเชน 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของขา
ราการ พนักงานจาง พนักงานครูระบบ HR -  
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-
gp, ccis 
 

-  ดําเนินการปรับปรุงขอมูลในระบบดังกลาว ตามระยะเวลาที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนดทุกระยะ  แลวเสร็จทันเวลาที่กําหนดเปนปจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

5.  ดานสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

1.  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
 

ไดดําเนินการจายเงินบํานาญใหแกขาราชการสวนทองถิ่น 1 ราย 
เปนประจําทุกเดือน  ไดแก 
1.  นางสุภาณี  อรุณสุวรรณกร  จํานวน  14,766.40  บาท   
 

 2.  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึงปจจุบัน 
 

ในสวนของพนักงานเทศบาลที่ไดดําเนินการเบิกจายตรงจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.) 
ในสวนของพนักงานจาง  ไดใชสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 35 

 3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึงปจจุบัน  

ไดดําเนินการเบิกจายเงินคาเลาเรียนบุตรใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 3 ราย 
ไดแก 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อนงค       เปนเงิน  6,500.- บาท 
2. นางสุภาณี อรุณสุวรรณกร เปนเงิน 23,610.- บาท 
3. นางราตรี หมื่นนคร         เปนเงิน   8,000.- บาท 

 4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
แกไขถึงปจจุบัน  

ไดดําเนนิการเบิกจายเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ราย ทั้ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก 
1. นายโสภณัฐ ศรีขวัญแกว   เปนเงิน 40,000.- บาท 
2. นายณัฏฐกิตติ์  อนงค       เปนเงิน 48,000.- บาท 
3. นายจําลองกิจ  สุขเพ่ิม     เปนเงิน 55,000.- บาท 
4. นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ เปนเงิน 36,000.- บาท 
5. นางสาวสุภาวดี ปรีชา      เปนเงิน 36,000.- บาท 
6. นายณเดชน คงศักดิ์       เปนเงิน 36,000.- บาท 

 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

5.  ดานสวัสดิการและ
ผลตอบแทน (ตอ) 

5. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558  
 

- ไมมีการขอรับเงินรางวัลประจําป 
 

 6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

ไดดําเนินการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตลอดทั้ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนเงิน  69,240.- บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

6.  ดานการสรางความสัมพันธ
และผูกพันภายในองคกร 

1. มีการจัดอุปกรณในการทํางานและกระบวนการ
เจาหนาที่สัมพันธขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
 

-  จัดโตะทํางานใหเปนสัดสวน  โดยแบงเขตพ้ืนที่ มีปายบอกแสดงอยางชัดเจน 
-  มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

 2. จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะทอนภาพการทํางานของ
องคกร เชน กิจกรรม 5 ส. กจิกรรม Big Cleaning 
Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อใหพนักงานทุกคน
รวมมือกันจัดทํากิจกรรม, และเพ่ือสรางบรรยากาศ
ในการทํางาน บทบาทภาระหนาที,่ สรางภาพลักษณ
ที่ดีของสํานักงานใหบุคคลทั่วไปไดทราบและเขาใจ 

 - ไมมีการดําเนินการ 

 3. ผูบริหารไดจัดประชุมพนักงานเทศบาลเปน
ประจํา เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดใหขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสรางการยอมรับทบทวนและ
แกปญหาอันเปนการสรางความผูกพันที่ดีในองคกร 

-  จัดประชุมพนักงาน  ลูกจางในสังกัด  ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
6.  ดานการสรางความสัมพันธ
และผูกพันภายในองคกร (ตอ) 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเขารวมกิจกรรม การ
สงเสริมจริยธรรมและการสรางความโปรงใสในการ
ปฏบิัติราชการที่เทศบาลตําบลกะทูนจัดขึ้น และที่จัด
รวมกับหนวยงานอื่น และสามารถประยุกต
หลักธรรมตางๆ มาใชในการปฏิบัติราชการ 

-  ไมมีการดําเนินการ 

 5. ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความผูกพันและอยูกับองคกร
ตลอดจนผูบริหารทุกระดับเปนตนแบบและแสดง
แบบอยางที่ดีในดานจริยธรรม คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกร 

-  ไมมีการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


