รายงาน
การดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลหนองเรือ
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
***************************
เทศบาลตาบลหนองเรือ ไดดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่ เปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของไดแก การวางแผน
อัตรากาลังคน การสรรหาคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
กาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงาน
แบบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองเรือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เปาประสงค์
กลยุทธ
ผลการดาเนินงาน
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมให 1. ทบทวนและปรับปรุงโครง
1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ป
มีโครงสรางระบบงานการจัด
สรางระบบงานและกรอบ
(พ.ศ. 2561-2563 )
กรอบอัตรากาลังและการบริหาร อัตรากาลังใหสอดคลองกับวิสัย 2. ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ป
อัตรากาลังใหเหมาะสมกับภารกิจ ทัศน พันธกิจ และแผนการปรับ (พ.ศ. 2561 -2563 )
ขององคกรและเพียงพอมีความ บทบาทและภารกิจของเทศบาล 3. จัดทาสมรรถนะและนา
คลองตัวตอการขับเคลื่อนการ
ตาบลหนองเรือ พ.ศ. 2561สมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือใน
ดาเนินงานของทุกหนวยงานใน 2563
การบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้ง
องคกรรวมทั้งมีระบบการ
2. จัดทาสมรรถนะและนา
ดานการสรรหา การเลื่อนขั้นและ
ประเมินผลทีม่ ีประสิทธิผล
สมรรถนะ มาใชเปนเครื่องมือ
ปรับตาแหนง การประเมินผลการ
เชื่อมโยงกับผลการตอบแทน
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ปฏิบัติงาน การวางแผนการ
และมีการกาหนดสมรรถนะและ ทั้งดานการสรรหา การเลื่อนขั้น พัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ลักษณะที่พึงประสงคของ
และปรับตาแหนง การประเมินผล ผลตอบแทน
พนักงานที่องคกรคาดหวัง
การปฏิบัติงานการวางแผนการ
4. ประชาสัมพันธเสนทางความ
พัฒนาบุคลากร และการบริหาร กาวหนาของสายอาชีพ
ผลตอบแทน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
3. มีเสนทางความกาวหนาของ ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ
สายอาชีพ
หลัก
4. จัดทาระบบประเมินผลการ
6. มีการมอบใบประกาศเชิดชู
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน คนดีและคนเกงขององคกร
และสมรรถนะหลัก
5.จัดทาแผนการสืบทอดตาแหนง
งาน และการบริหารจัดการคนดี
และคนเกงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

-๒2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
เปาประสงค์
สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเป็น
ระบบ ทั่วถึงและตอเนื่อง โดยการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทางานที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถาน
การณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ของ องคการเพื่อใหขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ตามพันธกิจของ
องคกร เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบสาเร็จ
ตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริม
คุณธรรมและ จริยธรรมใหกับ
บุคลากรในองคกร

กลยุทธ
1. จัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ใหสอดคลองกับบทบาท
และ ภารกิจของเทศบาลตาบล
หนองเรือ
2. จัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตามตาแหนงและสาย
อาชีพตาม สมรรถนะ แผนการ
สืบทอดตาแหนง และการบริหาร
จัดการคนดีและคนเกงขององคกร
3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและ
ตาแหนงงานอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเทศบาลตาบล
หนองเรือ
5. พัฒนางานดานการจัดความรู
องคความรู เพื่อสรางวัฒนธรรม
การเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ ในการทางาน
อยางตอเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดทา แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล (พ.ศ. 25612563)
2. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลตามตาแหนง
งานและสายอาชีพตาม สมรรถนะ
แผนการสืบทอดตาแหนง และ
การบริหารจัดการคนดีและคนเกง
ขององคกร
3. ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตาม
สายอาชีพ และตาแหนงสาย
งานอยางตอเนื่อง
4. มีการสงเสริมใหบุคลากร
ยึดมั่นในการวัฒนธรรมองคกร
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของ
เทศบาลตาบลหนองเรือ
5. จัดทา KM พัฒนางาน ดาน
การจัดการความรูองคความรู
เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
การถายทอดความรู การ
แลกเปลี่ยน ความรู้และ
ประสบการณในการทางาน
อยางตอเนื่อง

-๓3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปาประสงค์
กลยุทธ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร
มาใชในการบริหารจัดการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อใหได
สารสนเทศดานการบริหารจัดการ
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว บุคลากร
ทันสมัย
3. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
และเปนปจจุบันชวยลดขั้นตอน ระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ของงานปริมาณเอกสาร สามารถ จัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน
นาไปวิเคราะห เพื่อการวางแผน เพื่อรองรับการใชงานระบบและ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
บริหารงานดานบุคลากรไดอยางมี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบใน
ประสิทธิภาพ
อนาคต

4. นโยบายดานสวัสดิการ
เปาประสงค์
เสริมสรางความมั่นคง ขวัญ
กาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความ
ผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับ
องคกร โดยการสงเสริมความ
กาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สรางชองทางการสื่อสาร
ใหสิ่งจูงใจผลประโยชนตอบแทน
พิเศษ จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมในการทางานตาม
ความจาเปนและเหมาะสมเปนไป
ตามที่กฎหมายกาหนด และ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ

กลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทางาน
3. ยกยองพนักงานเปนคนเกง
คนดี
และทาคุณประโยชนใหองคกร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ผลการดาเนินงาน
1.กรอบฐานข้อมูลบุคลากร
แหงชาติเปนปจจุบัน
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการลา
2. จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรมดานสารสนเทศตาง ๆ
อยูเสมอ

ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาประกาศมาตรการ
ใหรางวัลและบทลงโทษของ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทางาน
ใหดีอยูเสมอ (Big Cleaning
Day)
3. ปรับปรุงชองทางสื่อสาร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางเว็บไซต ไลนเทศบาล

-๔ข้อสรุปโดยรวม
การดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563
สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมอันจะทาใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตาแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกาหนดให
พนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาทุกตาแหนง โดยสอดคลองกับแผนอัตรากาลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563 )
และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563 ) เทศบาลตาบลหนองเรือ จึงไดจัดทานโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2563 )
ปัจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค
 ปจจัยสนับสนุน
1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตาบลหนองเรือ ใหความสาคัญกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานและเขารวม
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง
2. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจา และพนักงานจาง ใหความ
รวมมือการดาเนินการในแตละกิจกรรมนโยบายและกลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคลและมีความตระหนักเห็น
ความสาคัญในการดาเนินการ
 ปญหาอุปสรรค
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจา และพนักงานจาง มีองคความรูทุก
สายงาน แตขาดการจัดการองคความรูในการถายทอดความรู หรือการจัดทาคูมือการปฏิบัติงานทุกตาแหนง
สายงานไวอยางตอเนื่อง
 ขอเสนอแนะ
สาหรับการปรับปรุงนโยบายฯ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
- จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแกเจาหนาที่ เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอเทศบาลตาบลหนองเรือ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท สุรเดช ลักษณะ ผู้รายงาน
( สุรเดช ลักษณะ )
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

