รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

2
สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และการบริหารอัตรากาลัง
แผนการดาเนินงาน
นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตรากาลัง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากาลังและการบริหาร
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์กรและเพียงพอ มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และมีการ
กาหนดสมรรถนะและลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง

๑. ระบบงานและกรอบ
อัตรากาลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
2. นาสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน
3. เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ
4. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานและสมรรถนะหลัก

๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรระบบงานและกรอบอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมา
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้าน การสรรหา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและปรับตาแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
การพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสาย
อาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะหลัก
5. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน
และการบริหารจัดการคนดี และคนเก่ง
ขององค์กร

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุง
แผนอัตรากาลัง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

3

แผนการดาเนินงาน
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ
การทางานที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
พันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผล สาเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทัง้ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กบั
บุคลากรในองค์กร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
2. มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัตงิ าน
3. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร
4. มีการถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
อบต.
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ตาแหน่งงานและสายอาชีพตาม
สมรรถนะ แผนการสืบทอดตาแหน่งและ
การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของ
องค์กร
3. พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กบั
ผู้ปฏิบัตงิ านทุกระดับตามสายอาชีพและ
ตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ อบต.หนองแวง
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้
องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้พนักงานทุก
ตาแหน่งได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

4
แผนการดาเนินงาน
นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนาระบบ การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับระบบ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
1. ควรจัดสรรงบประมาณ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ สารสนเทศด้านการบริหาร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการดาเนินงานเพิ่มเติม
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
จัดการบุคลากร มีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
และปรับปรุงระบบต่างๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มากขึ้น
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ
ให้ทันสมัย
รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
๒. เสนอแนะให้มีการนา
ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณ
บุคลากรให้ผู้ปฏิบัตงิ าน เพื่อรองรับการ ระบบแสกนลายนิ้วมือ
เอกสารสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อ
ใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถ แทนการลงชื่อปฏิบัตงิ าน
การวางแผนตัดสินใจในการ
ของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนา
ปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้วย
ระบบในอนาคต
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

5
แผนการดาเนินงาน
นโยบายด้านสวัสดิการ

เป้าประสงค์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ
คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและ
พึงพอใจให้ผปู้ ฏิบัติงาน เพื่อรักษา
คนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัตงิ านที่มผี ลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสารให้สงิ่ จูงใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
จัดสวัสดิการความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมในการทางาน
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ

ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
2. สภาพความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
3. มีสวัสดิการผลตอบแทน
พิเศษ

ผลการดาเนินงาน
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี
และคุณประโยชน์ให้องค์กร
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย
และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารให้มากขึ้น เช่น สื่อ
สังคมหรือโซเชียลมิเดีย
ต่างๆ เป็นต้น
๒. ควรปรับปรุงสถานที่
ทางานให้มเี หมาะสมกับ
จานวนบุคลากร และเป็น
การอานวยความสะดวก
ให้กับผู้มาติดต่อราชการ

6
แผนการดาเนินงาน
นโยบายด้านการบริหาร

เป้าประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ
ด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
และเพือ่ เป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้ เป็นไปตามแผนงาน
และทิศทางที่วางไว้

ตัวชี้วัด
1. มีแผนกลยุทธ์
๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจาปี
๓. มีการติดตามผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
1. มีการกระจายอานาจไปสู่ผบู้ ริหาร
1. ควรให้มีการประชุม
ระดับหัวหน้างาน ซึง่ เป็นผูบ้ ังคับบัญชา ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ในระดับต้น
ราชการเป็นประจาทุก
2. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็น
เดือน
แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม ๒. ควรจัดประชุมพนักงาน
แผนงานและทิศทางที่วางไว้
เพื่อติดตามประเมินผลการ
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ปฏิบัติงานเป็นประจาทุก
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เดือน
กาหนดไว้
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วย
ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วย
การประชุมประจาเดือนและ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
โครงสร้างส่วนราชการภายใน
ผลการดาเนินงาน

