
 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 

 



ค าน า 
 
 
  ตามที่ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีสมรรถนะสูง          
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล       
และการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ     
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือประเมินผลสถานภาพการบริหาร    
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 

  



สารบัญ 
เร่ือง            หน้า  
๑. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า   ๑  
๒. รายงานผลการด าเนินงานฯ        ๓ 
  



-๑- 

๑. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน       
การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ        
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล      
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข      
ขวัญก าลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ๑.๑ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์ 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง          
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิ ผล เชื่อมโยง             
กับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง     
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  ๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์       
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
  ๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  ๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  ๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  
 ๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่ วถึง และต่อเนื่ องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
  ๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  ๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  ๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้             
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๓ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน        
ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน        
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 ๑.๔ ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างความม่ันคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน       
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ    
ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด      
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ เหมาะสม        
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  ๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและอัตราก าลัง 

๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
เทศบาล 

- มีการด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งใหม่
เพ่ิม เพ่ือรองรับภารกิจของ
เทศบาล รวมทั้งด าเนินการสรรหา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ตามกรอบอัตราก าลังที่ว่าง 

 ๑.๒ การจัดท าสมรรถนะ เพ่ือน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อน
ขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 

- มีการน าสมรรถนะ ตามท่ี 
สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้
ท าการวิจัยและจัดท าเป็นต้นแบบ
สมรรถนะของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

 ๑.๓ การจัดท าสายอาชีพและเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

- มีการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่ง 
และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน
รับทราบ 

 ๑.๔ การจัดท าระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และสมรรถนะหลัก 

- มีการจัดท าระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ
ก าหนด เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใสและยุติธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร ๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓ ปี สอดคล้องกับรอบการจัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 ๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

- มีการส ารวจความต้องการ 
การฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
และด าเนินการตามแผนฯ 

 ๒.๓ การจัดท าแผนความก้าวหน้า   
ในสายอาชีพ 

- มีการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของแต่ละประเภท
ต าแหน่ง และประชาสัมพันธ์ให้ 
บุคลากรรับทราบ 

 ๒.๔ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ตามสาย
อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตาม
หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกจัด
ขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมที่จัดโดย
เทศบาล 

 ๒.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ       
และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรม และฝึกอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้กับ  
บุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 ๒.๖ พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ 
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

- มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ไว้ที่
เว็บไซด์ของเทศบาล  
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ผ่านทาง เฟซบุ๊ค ไลน์ ของเทศบาล 
รายงานผลการฝึกอบรม รวมถึงมี
การประชุมพนักงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร 
ประสบการณ์ต่างๆ ภายในองค์กร
อยู่เสมอ 

 
  



-๕- 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๓. ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร - มีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล
ในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
(LHR) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

 ๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร 

- มีการน าสารสนเทศตามสมัยนิยม
มาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านงานบุคคล 
การร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน 
การบริหารงานบุคคล ผ่านทาง
อีเมล์ เว็บไซด์ ไลน์ และเฟซบุ๊ค 
เป็นต้น 

 ๓.๓ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับ
การใช้งานระบบ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบในอนาคต 

- นักทรัพยากรบุคคลและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมด้าน
ระบบที่ใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 

 
 

  



-๖- 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๔. ด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคลและการจัดสวัสดิการ 

๔.๑ ปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

- มีการจัดท าระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ
ก าหนด เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใสและยุติธรรม 

 ๔.๒ ปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

- มีการศึกษาส ารวจความพึงพอใจ
และแจงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน 
และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของผู้บริหาร 

 ๔.๓ ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
บุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดย
มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพ
ความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
อยู่เสมอ 

 ๔.๔ ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง    
คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 

- มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
เทศบาลเมืองปรกฟ้า เพ่ือเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่าง
ที่ดขีองพนักงาน 

 ๔.๕ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
ผลตอบแทนพิเศษ 

- มีการปรับปรุงและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
สวัสดิการและผลตอบแทนพิเศษ
แก่บุคลากร 

 ๔.๖ ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร   
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค อีเมล์ เป็นต้น 

 
 

***************************************************** 


