
 
 

แบบรายงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัดเทศบาล 



แบบรายงานผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง

ระบบงานและอัตราก าลัง 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 

2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน การสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 

มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. จัดท าสายงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด าเนินการจัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน
เทศบาลทุกสายงาน 

4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน 

มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง
ขององค์กร 

มีการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ น าความรู้มาเผยแพร่แก่ทุกคนได้
รับทราบ 

2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผน
ปรับบทบาทและภารกิจ  

มีการจัดแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตาม
สมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง
ขององค์กร 

มีการจัดแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

 
 



 
ล าดับ ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
(ต่อ) 

4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อน - หลังการเข้ารับ
การฝึกอบรม 

มีการจัดท าแบบประเมิน ก่อน – หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเทศบาลต าบลทับมา มีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

6.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์          
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

3 ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ด าเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ 

3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ         
และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต 

ด าเนินการจัดให้มีมุมความรู้ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ บุคลากรร่วมกัน
เรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกัน
ผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

ด าเนินการให้พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรต่างๆ  มาเผยแพร่ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานทราบ และจัดท าคู่มือ
ต่างๆ ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้ศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ 

5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
4 ด้านสวัสดิการ 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจ าปี 

2. ปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5 ส เป็นประจ า 

3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้
องค์กร 

ด าเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น และประกาศพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  และผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับทราบ  



 
ล าดับ ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ด้านสวัสดิการ 
(ต่อ) 

4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล           
และลูกจ้างประจ า รวมถึงการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และการให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนัส) 

5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 


