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เทศบาลตาํบลกดุกว้าง 

อำเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
*************************** 

เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง ได้ดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องได้แก่ การวางแผน 
อัตรากำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงาน 
 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลกดุกว้าง  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

 
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริม  
ให้มีโครงสร้างระบบงานการจัด
กรอบอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์กรและเพียงพอมีความ
คล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการ 
ดำเนินงานของทุกหน่วยงาน     
ในองค์กรรวมท้ังมีระบบการ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล
เช่ือมโยงกับผลการตอบแทน 
และมีการกำหนดสมรรถนะและ
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
พนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครง 
สร้างระบบงานและกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจของเทศบาล
ตาํบลกดุกวา้ง พ.ศ. 2561- 

2563 
2. จัดทำสมรรถนะและนำ
สมรรถนะ มาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ท้ังด้านการสรรหา การเล่ือนข้ัน
และปรับตำแหน่ง การประเมินผล
การปฏิบัติงานการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของ 
สายอาชีพ 
4. จัดทำระบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงาน
และสมรรถนะหลัก 
5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง 
งาน และการบริหารจัดการคนดี
และคนเก่งขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 256๔-256๖ ) 
2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 256๔ -256๖ ) 
3. จัดทำสมรรถนะและนำ
สมรรถนะมาใช้เป็นเคร่ืองมือ     
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
ท้ังด้านการสรรหา การเล่ือนข้ัน
และปรับตำแหน่ง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 
4. ประชาสัมพันธ์เส้นทางความ       
ก้าวหน้าของสายอาชีพ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ
หลัก 
6. มีการมอบใบประกาศเชิดชู 
คนดีและคนเก่งขององค์กร 
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2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ท่ัวถึงและต่อเน่ือง โดยการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทำงาน  
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถาน
การณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ของ องค์การเพ่ือให้ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงาน ตามพันธกิจของ         
องค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบสำเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริม
คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

1. จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ให้สอดคล้องกับบทบาท

และ ภารกิจของเทศบาลตาํบลกดุ

กวา้ง  

2. จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน 
เทศบาลตามตำแหน่งและสาย
อาชีพตาม สมรรถนะ แผนการ 
สืบทอดตำแหน่ง และการบริหาร
จัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน   
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและ       
ตำแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ัน    
ในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของเทศบาลตาํบล

กดุกวา้ง 

5. พัฒนางานด้านการจัดความรู้ 
องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้้ 
การแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ ในการทำงาน          
อย่างต่อเน่ือง 
 

1. ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล (พ.ศ. 256๔-
256๖)  
2. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา      
พนักงานเทศบาลตามตำแหน่ง 
งานและสายอาชีพตาม สมรรถนะ 
แผนการสืบทอดตำแหน่ง และ
การบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง 
ขององค์กร  
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ       
ผู้บริหาร และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม
สายอาชีพ และตำแหน่งสาย
งานอย่างต่อเน่ือง  
4. มีการส่งเสริมให้บุคลากร    
ยึดม่ันในการวัฒนธรรมองค์กร
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของ
เทศบาลตาํบลกดุกวา้ง 

5. จัดทำ KM พัฒนางาน         
ด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้  
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  
การถ่ายทอดความรู้              
การแลกเปล่ียน ความรู้และ 
ประสบการณ์ในการทำงาน  
อย่างต่อเน่ือง 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ 
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัย 
และเป็นปัจจุบันช่วยลดข้ันตอน
ของงานปริมาณเอกสาร สามารถ
นำไปวิเคราะห์ เพ่ือการวางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้
บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
บุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบและ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 
 

1.กรอบฐานข้อมูลบุคลากร 
แห่งชาติเป็นปัจจุบัน 
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
สารสนเทศด้านการลา 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรมด้านสารสนเทศต่าง ๆ 
อยู่เสมอ 

 
 
4. นโยบายด้านสวัสดิการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน 
เสริมสร้างความม่ันคง           
ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี       
ความผาสุกและพึงพอใจ          
ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี   
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการ      
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ         
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจผล  
ประโยชน์ตอบแทนพิเศษ         
จัดสวัสดิการความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม     
ในการทำงานตามความ         
จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ี
กฎหมายกำหนด และสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง         
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 
3. ยกย่องพนักงานเป็นคนเก่ง  
คนดีและทำคุณประโยชน์ให้ 
้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสาร    
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. จัดทำประกาศมาตรการ      
ให้รางวัลและบทลงโทษของ
พนักงานเทศบาล และ 
พนักงานจ้าง 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้ดีอยู่เสมอ (Big Cleaning 
Day) 
3. ปรับปรุงช่องทางส่ือสาร       
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางเว็บไซต์  ไลน์เทศบาล 
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ข้อสรุปโดยรวม  

การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 256๔ – 256๖ ) 
และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 256๔ – 256๖ ) เทศบาลตาํบลกุดกวา้ง จึงได้จัดทำนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 256๔ – 256๖ ) 
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

Ø ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง ให้ความสำคัญกับการ 

ปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

2. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ความ 
ร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมนโยบายและกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลและมีความตระหนักเห็น 
ความสำคัญในการดำเนินการ 
 

Ø ปัญหาอุปสรรค 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีองค์ความรู้ทุก     

สายงาน แต่ขาดการจัดการองค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ หรือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง 
สายงานไว้อย่างต่อเน่ือง 
 

Ø ข้อเสนอแนะ 
สำหรับการปรับปรุงนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรดำเนินการ ดังน้ี 
- จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลตาํบลกดุกวา้ง 

 
 
 
 

        (ลงช่ือ)                        ผู้รายงาน 
  ( นางวรรณนิภา ภูโยสาร ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


