แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
1. การวางแผน
กาลังคน
-งานจัดทาแผน
อัตรากาลังสามปี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เพื่อการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดทากรอบ
อัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ
มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร
รวมทั้ง มีระบบการประเมินผลทีม่ ี
ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ
มีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง

อัตรากาลังสอดคล้องกัน
กับปริมาณงานภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ
ภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 ไม่เกินร้อย
ละ 40

ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
๓ ปี ประจาปี ๒๕๖๔๒๕๖๖โดยการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการฯ
อานาจหน้าทีข่ องส่วน
ราชการตามประกาศ ก.ท
จังหวัดสระบุรี

2. การบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร
-งานดาเนินการสรรหา
พนักงานเทศบาลสาย
งานปฏิบัติที่ว่าง

เพื่อวางแผนกาลังคนสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ระเบียบกาหนด เพื่อปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจขององค์กร

การสรรหาพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างเป็นไปตามระเบียบ
และประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระบุรี
กาหนด

ดาเนินการสรรหา
พนักงานเทศบาลปฏิบตั ิที่
ว่าง โดยวิธีการ รับโอน
และได้ดาเนินการตาม
ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระบุรี
กาหนด

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-งานจัดทาประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อให้มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นระบบการบริหาร
ผลงาน ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบตั ิงานจาก
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปสูร่ ะดับ
รายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่
ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณ
งานผลงาน
หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็วหรือ
การตรงตามเวลาที่กาหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร แล้วแต่กรณี และมีพฤติกรรม
การปฏิบัตริ าชการหรือสมรรถนะทีป่ ระเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด

ผลการปฏิบตั ิงานดี
สาเร็จทันเวลาที่กาหนด
ความผิดพลาดในการ
ทางานมีน้อย ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

จัดทาประกาศ เทศบาล
ตาบลหนองแค การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง
และพนักงานครูเทศบาล
ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.ท.จังหวัด
สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล

หมาย
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
4. การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย
-งานจัดทาประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ตาบลหนองแค

5. การสรรหาคนดีคน
เก่ง
-งานสรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

6. การพัฒนาบุคลากร
-งานจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม และยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน ให้บุคลากร
ในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติตนเพื่อรักษา
จริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการรักษาวินัย การควบคุม
กากับ ดูแลให้ปฏิบตั ิราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิต
ที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กบั องค์กร
โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการ
ทางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ แลยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริม
ให้มกี ารนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสารสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อ
การวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัตงิ านและ
ใช้บริหารงานต้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ไม่มผี ู้ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมและการ
ทางานทางาน

จัดทาประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ตาบลหนองแค

ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นไม่เคยถูก
ดาเนินการทางวินัยและ
ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมและการ
ทางาน

-จัดทาประกาศ
มาตรการให้รางวัล
และบทลงโทษของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
-จัดทาโครงการยกย่อง
เชิดชูคนดีมีคณ
ุ ธรรม

ระดับความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานความ
ผิดพลาดลดลง
กระบวนการทางานครบ
ทุกขั้นตอนไม่มีข้อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
และการทางาน

-จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับบทบาทและภารกิจ
ของเทศบาลตาบล
หนองแคและตรงตาม
ตาแหน่งของสาย
อาชีพและตาม
สมรรถนะแผนการสืบ
ทอดตาแหน่งและการ
บริหารจัดการคนดี
และคนเก่งขององค์กร
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
7. การสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
-งานจัดทาคู่มือแผน
เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด พัฒนาตนเองให้
เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวเพื่อสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานในแต่ละตาแหน่งที่
ครองมาก่อนการเลื่อนไปดารงตาแหน่ง
สาคัญ วางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสาคัญโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถประสบการณ์ ผลงาน และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
กาลังคันคุณภาพในองค์กร
8. การพัฒนาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการทางานให้กับ
ชีวิต
บุคลากรในสังกัด และสร้างความเชื่อมั่น
-กิจกรรมการจัด
และความปลอดภัยในการทางานให้กับ
สภาพแวดล้อมที่ดีใน บุคลากร และเพื่อการพัฒนาบุคลากรไปสู่
การทางานกิจกรรม 5 การมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ดี และ
ส (สะสาง สะดวก
เหมาะสม
สะอาด สุขลักษณะ
สร้างนิสยั )

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการปฏิบตั ิงานดี
สาเร็จทันเวลาที่กาหนด
ความผิดพลาดในการ
ทางานมีน้อย ไม่มีข้อ
ร้องเรียนการางานเป็น
ทีม

-จัดทาคู่มือแผน
เส้นทางอาชีพ
-สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

ผลการปฏิบตั ิงานดี
สาเร็จทันเวลาที่กาหนด
ความผิดพลาดในการ
ทางานมีน้อย ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

-จัดกิจกรรม 5 ส
(สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ
สร้างนิสยั )
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