
 

 

 

รายงาน 

การบรหิารทรพัยากรและพฒันาทรพั

ยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.  2563 

 

 

เทศบาลต าบลสวนผึง้ 

อ าเภอสวนผึง้  จงัหวดัราชบุร ี



 

 

แบบรายงานการด าเนินงานการบริหารทรพัยากรบคุคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึง้  จงัหวดัราชบรุี 
 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

 
1.  
ดา้นการวเิคราะห์อตัราก าลงั 

 
จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  ฉบบัปรบัปรุงคร ัง้ที ่ 2  
เพือ่ก าหนดโครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัทีร่องรบัภารกจิงานของเทศบาลต าบลสวนผึง้ 

 
1. วเิคราะห์อตัราก าลงั เพือ่ 
จดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลในแตล่ะ 
สว่นราชการ และน าไปสูก่ารก าหนดจ านวน 
ประเภท และระดบัต าแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี ของ 
เทศบาลต าบลสวนผึง้พจิารณา  
2. ด าเนินการปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
น าไปสูก่ารก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิม่ หรือ ลด 
จ านวน ต าแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัราชบุรี  
ขอยุบเลกิต าแหน่งอตัราก าลงัพนกังานจา้ง   
จ านวน  2  ต าแหน่ง  ไดแ้ก ่    
-  ต าแหน่ง พนกังานดบัเพลงิผูม้ีทกัษะ   
-  ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป  
3. ประกาศใช้แผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561–
2563) 
ฉบบัปรบัปรุงคร ัง้ที ่2  ของเทศบาลต าบลสวนผึง้  
  



 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
2.  ดา้นการสรรหาและคดัเลือก 2.1  ด าเนินการตามแผนการสรรหาขา้ราชการ  

และพนกังานจา้งใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง  
และปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้  
หรือทดแทนอตัราก าลงัทีอ่อกหรือโอนยา้ย   

1.  ด าเนินการรบัโอนพนกังานเทศบาลสามญั   รายนางสาวธญัสนีิ  ทองแยม้  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง 
ค าส ั่งรบัโอน   ลงวนัที ่ 1  ตุลาคม  2563   

2.2  
ด าเนินการรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุแตง่ต ัง้เป็นพนกังาน  
มาด ารงต าแหน่งทีว่า่ง 

ประกาศรบัสมคัรบคุคลและด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพือ่เป็นพนกังานจา้ง  
ต าแหน่ง  ผูช้่วยนายชา่งเขียนแบบ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 ประจ าปีงบประมาณ  2563  เมือ่วนัที ่ 4  มถินุายน  2563   
ค าส ั่งแตง่ต ัง้พนกังานจา้งตามภารกจิ  1  อตัรา  เมือ่วนัที ่ 1  สงิหาคม  2563 

3.  
ดา้นการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

1. จดัใหม้ีหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผล การปฏบิตัริาชการ 
เพือ่ประเมนิผลการ ปฏบิตังิานส าหรบัเลือ่นข ัน้เงนิเดือนของ 
ขา้ราชการ/เลือ่นคา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง  
2. KPI ระดบับุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง 
ของแตล่ะต าแหน่ง แตล่ะกอง/สว่น 
เพือ่ก าหนดเป็นเงือ่นไขในการคดัเลือกบคุคลทีม่ี ทกัษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพือ่พฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงือ่นไขในการ ก าหนดระดบัต าแหน่งใหสู้งขึน้  
 

มีการประกาศเทศบาลต าบลสวนผึง้  เรือ่ง  หลกัเกณฑ์ 
และวธิีการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล ครูผูดู้แลเด็ก และพนกังานจา้ง 
ส าหรบัรอบการประเมนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท ัง้คร ัง้ที ่ 1  และคร ัง้ที ่ 2   
เพือ่เป็นบรรทดัฐานในการเลือ่นข ัน้เงนิเดอืนของขา้ราชการ/เลือ่นคา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง 

 3. ผลการประเมนิทีไ่ดส้ามารถจ าแนกความแตกตา่ง 
และจดัล าดบัผลการปฏบิตังิานของพนกังาน 
ไดอ้ยา่งชดัเจนและและมีประสทิธภิาพ เพือ่ใช้ 
ประกอบการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ 

มีการด าเนินการถา่ยทอดตวัช้ีวดัโดยผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัข ัน้  ก ากบั  ดูแล  
ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานจนถงึคณะกรรมการกล ั่นกรองผลการพจิารณาผลการปฏบิตังิานราชการ  
ตามความรู ้ ทกัษะ  และสมรรถนะตามสายงานทุกคน  อยา่งเป็นธรรม  เสมอภาค  
และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง   



ขา้ราชการในแตล่ะต าแหน่ง และเป็นการ 
สง่เสรมิหรือเป็นแรงจูงใจพนกังานเทศบาลให ้
ปฏบิตังิานอยา่งเต็มความสามารถและแขง่ขนักนั ดว้ยผลงาน 

 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
2. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บขอ้มูล 
เกีย่วกบับุคคลขององคก์ร  
3. มีการปรบัปรุงฐานขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
4. มีการพฒันาระบบงานหรือระบบการใหบ้รกิาร 
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่ามารถเชื่อม 
โยงกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอ้มูล 
เกีย่วกบับุคคลไดเ้ชน่  
  - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคล 
ของขา้ราการ พนกังานจา้ง พนกังานครู ระบบ HR 
-    
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan       
 

-  ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลในระบบดงักลา่ว 
ตามระยะเวลาทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดทกุระยะ  
แลว้เสร็จทนัเวลาทีก่ าหนดเป็นปจัจุบนั   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
5.  
ดา้นสวสัดกิารและผลตอบแทน 

1.  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย 
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2541 แกไ้ขถงึ 2549  
 

 
ในสว่นของพนกังานเทศบาลทีไ่ดด้ าเนินการเบกิจา่ยตรงจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
(สปสช.) 
ในสว่นของพนกังานจา้ง  ไดใ้ช้สทิธปิระกนัสงัคมตามมาตรา 35 

 2. ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย 
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2541 แกไ้ขถงึ 2549  

ไดด้ าเนินการเบกิจา่ยเงนิคา่เลา่เรียนบตุรใหก้บัพนกังานเทศบาล  
จ านวน 9 ราย   
 

 3. ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั 
ราชบุรี  เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการ 
ใหพ้นกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้งของเทศบาลไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 
 

ไดด้ าเนินการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว ของพนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้ง 
ตลอดท ัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
  
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.  
ดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์และผกูพนัภายในองค์กร 

1. มีการจดัอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ 
เจา้หน้าทีส่มัพนัธ์ข ัน้พืน้ฐานเพือ่อ านวยความ 
สะดวกในการปฏบิตังิานใหก้บับุคลากร  

-  จดัโตะ๊ท างานใหเ้ป็นสดัสว่น  โดยแบง่เขตพื้นที ่
มีป้ายบอกแสดงอยา่งชดัเจน 
-  



 มีการจดัอุปกรณ์ข ัน้พืน้ฐานในการปฏบิตังิานอยา่งครบถว้น 
 2. ผูบ้รหิารไดจ้ดัประชุมพนกังานเทศบาลเป็นประจ า 

เพือ่ใหบ้คุลากรในสงักดัไดใ้ห ้
ขอ้เสนอแนะความคดิเห็นตลอดจนปญัหา 
อุปสรรคในการปฏบิตังิานเพือ่สรา้งการยอมรบั 
ทบทวนและแกป้ญัหาอนัเป็นการสรา้งความผูกพนัทีด่ีในองค์กร  

-  จดัประชุมพนกังาน  
ลูกจา้งในสงักดัเทศบาลต าบลสวนผึง้  
   ประจ าเดือนทกุเดือน 

 

 

 

 

 

 

 




