
 

 

 

รายงาน 

การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ประจ าปี พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองเรือ   
อ าเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 



 

แบบรายงานการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลหนองเรอื   อ าเภอหนองเรือ  จงัหวัดขอนแก่น 
 

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

ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2  เพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงและ
กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจงำนของเทศบำล
ต ำบลหนองเรือ 

1. วิเครำะห์อัตรำก ำลัง เพ่ือ จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำลในแต่ละ 
ส่วนรำชกำร และน ำไปสู่กำรก ำหนดจ ำนวน ประเภท และระดับต ำแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ของ เทศบำลต ำบลหนองเรือพิจำรณำ  
2. ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี น ำไปสู่กำรก ำหนดจ ำนวน/ต ำแหน่ง 
เพ่ิม หรือ ลด จ ำนวน ต ำแหน่ง เสนอคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
ขอนแก่น  
ขอปรับเพ่ิมอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๒  ต ำแหน่ง  ได้แก่     
-  ต ำแหน่ง เทศกิจ (ปก/ชก) และต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข(ปก/ชก)   
ขอปรับลดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๒   ต ำแหน่ง  ได้แก่     
-  ต ำแหน่ง นำยช่ำงเขียนแบบ(ปก/ชก)และต ำแหน่ง จพง.สำธำรณสุข(ปง/ชง) 
ขอก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  จ ำนวน ๒ ต ำแหน่ง  ได้แก่     
-  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ(ปก/ชก) และต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี (ปก/ชก)   
ขอยุบเลิกต ำแหน่งอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร  จ ำนวน  1 ต ำแหน่ง  ได้แก่     
-  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลัง (ปก/ชก) 
3. ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
ของเทศบำลต ำบลหนองเรือ  เมื่อวันที่  1  เมษำยน  2562  
  

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2.  ด้านการสรรหาและคัดเลือก 2.1  ด ำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำข้ำรำชกำร  

และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  และ
ปริมำณงำนที่เพ่ิมข้ึน  หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ออก
หรือโอนย้ำย   

1.  ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำง  ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  
ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดกองกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ อัตรำ   
เมื่อวันที่ 29  มกรำคม  2562    
2.  ด ำเนินกำรขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสอบแข่งขันแทนในต ำแหน่งนักวิชำกำร
ศึกษำ   

2.2  ด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 

ประกำศรับสมัครบุคคลและด ำเนินกำรเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำนจ้ำง  
ประจ ำปีงบประมำณ  2562  เมื่อวันที่  29  มกรำคม  2562   
ค ำสั่งแต่งตั้ง (จ้ำง) พนักงำนจ้ำงทั่วไป  3  อัตรำ  เมื่อวันที่  1 เมษำยน  2562 

2.3  ด ำเนินกำรขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
แทนในต ำแหน่ง..........................................   

แจ้งควำมประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  ตำมหนังสือเทศบำลต ำบลหนองเรือที่  ขก ๖๕01/๒๓๕ ลงวันที่  25  
กันยำยน  2562   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล กำร
ปฏิบัติรำชกำร เพื่อประเมินผลกำร ปฏิบัติงำน
ส ำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้ำรำชกำร/เลื่อน
ค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนด 
ต ำแหน่ง ของแต่ละต ำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือ
ก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
และเป็นเงื่อนไขในกำร ก ำหนดระดับต ำแหน่งให้
สูงขึ้น  
 

มีกำรประกำศเทศบำลต ำบลหนองเรือ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบ
กำรประเมนิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่  1  และครั้งที่  2   
เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำร/เลื่อนค่ำตอบแทน
ของพนักงำนจ้ำง 

 3. ผลกำรประเมินที่ได้สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำง 
และจัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ได้อย่ำง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภำพ เพื่อใช้ ประกอบกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพงำนของ ข้ำรำชกำรใน
แต่ละต ำแหน่ง และเป็นกำร ส่งเสริมหรือเป็น
แรงจูงใจพนักงำนเทศบำลให้ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถและแข่งขันกัน ด้วยผลงำน 

มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น  ก ำกับ  ดูแล  
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  ตำมควำมรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตำมสำย
งำนทุกคน  อย่ำงเป็นธรรม  เสมอภำค  และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง   

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบงำนหรือ 
ระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  
3. มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
4. มีกำรพัฒนำระบบงำนหรือระบบกำรให้บริกำร 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถเชื่อม โยง
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฐำนข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น  
  - โปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ของ
ข้ำรำกำร พนักงำนจ้ำง พนักงำนครู ระบบ HR -    
  -  โปรแกรมระบบ 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.  ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
 

ไดด้ ำเนินกำรจ่ำยเงินบ ำนำญให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ๑ รำย   
เป็นประจ ำทุกเดือน  ได้แก่ 
1.  นำยธนพัฒน์  ค ำโล่  จ ำนวน  ๒5,743.75  บำท  แยกเป็น 
     -  เงินบ ำนำญ (กบท.) จ ำนวน  ๒2,595  บำท   
     -  เงินเพ่ิม 25% (กบท.) จ ำนวน  3,148.75 บำท   
  
 

 2.  ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
 

ในส่วนของพนักงำนเทศบำลที่ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตรงจำกส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)  
ในส่วนของพนักงำนจ้ำง ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตำมมำตรำ 35 

 3. ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน………. 
..............รำย ได้แก่   
1. ................................  เทอมละ 4,200 บำท 2 เทอม เป็นเงิน 8,400บำท  
2. ..................................  ปีกำรศึกษำละ 25,000  บำท  
 

 4. ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขถึง 2559  

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเป็นค่ำเช่ำซื้อบ้ำนพักให้กับ.........................................  
พนักงำนเทศบำล  ต ำแหน่ง..........................................ทั้งปีงบประมำณ   
พ.ศ.2562  เป็นจ ำนวนเงิน  39,600  บำท 
 

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5.  ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน (ต่อ) 

5. ปฏิบัติตำมประกำศ ก.กลำง เรื่อง ก ำหนดเงื่อนไข 
และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำล พ.ศ.2558  
 

คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/๒๕62               
เมื่อวันที่ ๒5 ธันวำคม  ๒๕62 ได้เห็นชอบคะแนนประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อก ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ โดยเทศบำล
ต ำบลหนองเรือได้คะแนน  85.75  คะแนน  มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน  1  เท่ำของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน     
และได้รำยงำนกำรจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕62  ต่อประธำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
ขอนแก่น  เมื่อวันที่  2  มกรำคม  2563  แล้ว 
เป็นเงิน  832,575 บำท 
 

 6. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร ให้
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ของพนักงำนเทศบำล  และ
พนักงำนจ้ำง ตลอดทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
เป็นเงิน  380,580  บำท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร 

1. มีกำรจัดอุปกรณ์ในกำรท ำงำนและกระบวนกำร 
เจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ืออ ำนวยควำม 
สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร  
 

-  จัดโต๊ะท ำงำนให้เป็นสัดส่วน  โดยแบ่งเขตพ้ืนที่ มีป้ำยบอกแสดงอย่ำงชัดเจน 
-  มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 

 2. จัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ 
พนักงำนเทศบำลที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนของ 
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กจิกรรม Big Cleaning 
Day, Sport Day, จิตอำสำ เพ่ือให้ พนักงำนทุกคน
ร่วมมือกันจัดท ำกิจกรรม, และ เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำน บทบำทภำระหน้ำที่, สร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดีของส ำนักงำนให้ บุคคลทั่วไปได้ทรำบและเข้ำใจ 

- โครงกำรรณรงค์กิจกรรม 5 ส. เทศบำลต ำบลหนองเรือ 
- กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในองค์กร  Sport Day 
- จิตอำสำโครงกำรสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ  สวนสำธำรณะสระหนองเรือ  
-  จิตอำสำโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2562 รัชกำลที่ 10 ณ อ่ำงเก็บน้ ำหนองแซง  
- เทศบำลต ำบลหนองเรือ ร่วมกับ โรงพยำบำลหนองเรือ  อสม และ ผู้น ำชุมชน 
จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจ ำปี 2562 
-  กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์อื่นๆ 
  เช่น  เมื่อวันที่  9 พ.ค.62  คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำเทศบำล และพ่ีน้อง
ประชำชนชำวต ำบลหนองเรือ ร่วมกับจิตอำสำในต ำบลหนองเรือ บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ 
 

 3. ผู้บริหำรได้จัดประชุมพนักงำนเทศบำลเป็น
ประจ ำ เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงกำรยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหำอันเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันที่ดีในองค์กร  

-  จัดประชุมพนักงำน  ลูกจ้ำงในสังกัด  ช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของทุกเดือน 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร (ต่อ) 

4. พนักงำนเทศบำลทุกระดับเข้ำร่วมกิจกรรม      
กำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรสร้ำงควำมโปร่งใส    
ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เทศบำลต ำบลหนองเรือจัดขึ้น 
และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงำนอื่น และสำมำรถประยุกต์
หลักธรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำร ปฏิบัติรำชกำร 

-  จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปี 2562 

 5. ผู้บริหำรทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร 
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมผูกพันและอยู่กับองค์กร 
ตลอดจนผู้บริหำรทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง 
แบบอย่ำงที่ดีในด้ำนจริยธรรม คุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


