
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

นโยบาย รายการ ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 

    มีการติดตาม ประเม ินผล และปรับปรุงแผน 
อ ัตรากาลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ ก าหนด 
จ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน ต าแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหว ัดบุรีรัมย์ เช ่น การ 
ปรับปรุงต าแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาลให้ดารงต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น, การขอเพ ิ่มอ ัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

- ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

2. ด้านการสรรหาและสอบคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบ ัติการสรรหาตามวิธ ีและหล ักเกณฑ ์ของ 
    คณะกรรมการพน ักงานเทศบาล จังหว ัดก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา 

บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่าง
ช ัดเจน 

3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบ
อ ัตราก าลัง 

4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ 
    อัตรากำลัง 

1. บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตามบัญชี กสถ. 
2. โอน/รับโอน พนักงานเทศบาล 
3. สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

3. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏ ิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผล การปฏิบ ัติ
ราชการเพ่ือประเม ินผลการ ปฏ ิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนของ ข้าราชการ/เล ื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

2. KPI ระดับบคุคลสอดคลอ้งก ับมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกองเพ ื่อก าหนดเป็นเงื่อนไข
ในการคัดเลือกบ ุคคลที่มี ทักษะหรือสมรรถนะสูงเพ่ือพ ัฒนา 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ ก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้ส ูงขึ้น 

1. เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 
2. เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2563 
3. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1/2563 
4. เลื่อนขั้นคา่จ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2/2563 
5. เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปี 2563 
6. ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 



3. ผลการประเมินทีไ่ด้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏ ิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างช ัดเจน 
และและม ีประสิทธิภาพเพ ื่อใช้ ประกอบการปรับปร ุงแล 
พ ัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละต าแหน่งและเป็น 
การส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏ ิบัติงาน 
อย่างเต็มความสามารถและแข่งข ันกันดว้ยผลงาน 

4. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการให้บร ิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. มีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ขององคก์ร 

3. มีการปรับปร ุงฐานข้อม ูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีการพ ัฒนาระบบงานหร ือระบบการให้บร ิการ ด้านการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลทีส่ามารถเชื่อม โยงกับระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลได้ เช ่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

ของขา้ราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-gp, E-plan, ccis 

 

1. ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ทางเว็บไซต์  
    เทศบาลต าบลโนนดินแดง (http://www. 
    nondindaengcity.go.th/)  
2. ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  
3. ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม  
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์  
    (e-gp)  
5. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)  
6. ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ (lhr)  
7. ระบบ สปสช. (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)  
8. ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
9. ระบบข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
10.ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น  
11.ระบบศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 
12.แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี 2563 

5. ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนทอ้งถิ่น และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน  

2. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าดว้ย สว ัสด ิการ

1. จ่ายเงินบ านาญข้าราชการบ านาญ 
2. สว ัสด ิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ระบบ สปสช. 
3. เบิกค่าการศึกษาของบุตร 

http://www/


เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

3. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าดว้ย สว ัสดิการ
เกี่ยวกับการศกึษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

4. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2548 แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

5. ปฏ ิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง 
หล ักเกณฑ ์และวิธ ีการขอรับเงินค่าท าขว ัญของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างขององค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 

6. ปฏ ิบัติตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดเงื่อนไข 
และวิธ ีการกำหนดประโยชน ์ตอบแทนอ่ืนเป็น กรณีพ ิเศษอ ันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีสำหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 

7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหว ัด บุรีรัมย์ เร ื่อง 
ก าหนดหล ักเกณฑ ์เกี่ยวกับการ ให้พนักงานเทศบาล ล ูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองช ีพ
ช ั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

 

4. เบิกค่าเช่าบ้าน 
5. ได้รับเงินเพิม่การครองช ีพช ั่วคราว 

6.การสร ้างความส ัมพันธ์และผ ูกพัน
ภายใน 
องคก์ร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ืออำนวยความ สะดวกในการ
ปฏ ิบัติงานให้กับบุคลากร 

2. จ ัดให้มกี ิจกรรมการพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตของ 
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานของ องค์กร เช ่น 
กิจกรรม 5 ส.  กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day, 
จ ิตอาสา เพ ื่อให้ พนักงานทกุคนร่วมม ือกันจัดทำก ิจกรรม, และ 

1. จัดอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ืออำนวยความ สะดวกใน
การ 
    ปฏ ิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. กิจกรรม 5 ส.  กิจกรรม Big Cleaning Day 
3. ประชุมพนักงานประจ าทุกเดือน 
4. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ 



เพ ื่อสร ้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาร หน้าที่, สร้าง
ภาพลักษณ ์ที่ดีของส านักงานให้ บุคคลทั่วไปไดท้ราบและเข้าใจ 

3. ผ ู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป ็นประจ าทกุเดือน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ ขอ้เสนอแนะความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อ ุปสรรคในการปฏิบ ัติงานเพ ื่อสร ้างการยอมรับ 
ทบทวนและแก ้ปัญหาอันเป็นการสร ้างความ ผูกพ ันที่ดีใน
องคก์ร 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
จรยิธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏ ิบัติราชการที่
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจัดขึ้น และท ี่จัดร่วมก ับหน ่วยงาน
อ่ืน และ สามารถประยุกต์หล ักธรรมต่างๆ มาใช ้ในการ ปฏ ิบัติ
ราชการ 

5. ผู้บริหารทุกระดับมีส ่วนร่วมในก ิจกรรมการ แข ่งขันก ีฬาท้องถิ่น 
และการแข่งขันก ีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

6. ผู้บริหารทุกระดับมีส ่วนร่วมในก ิจกรรมการ พ ัฒนาบ ุคลากรให้
มีความผูกพ ันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผ ู้บริหารทุกระดับ
เป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ร 

    โปร่งใส 
5. แข่งขันก ีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

 


