
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1 จัดท ำทะเบียนประวัติ
ผู้บริหำรพนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลภำยในองค์กร
และสะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูล 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติฯ 

ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล
ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้อง 
ครบถว้นและเป็นปัจจุบันทั้งใน
บัตรประวัติฯ และในระบบ
ศูนยข์้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น
แห่งชำติ (LHR) 

กำรบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัติของบุคลำกรครบถ้วน
ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี 

2. มีแผนพัฒนำบคุลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นกรอบแนวในกำรส่งเสรมิ
และพัฒนำควำมรู้ทักษะและ
ประสบกำรณ์ให้แก่บบุคลำกรของ
เทศบำลฯ 

ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
อบรมตำมสำยงำน 

1. แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 
2566 ของเทศบำลฯ 

2.โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลและ
พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง 
ผู้น ำชุมชน และประชำชน ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

3. จัดส่งพนักงำนเทศบำลเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมตำมสำยงำนจ ำนวน 
6 สำยงำน 

บุคลำกรควรได้รับกำรอบรมซึ่งมี
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับงำนใน
หน้ำท่ีของตนอย่ำงน้อย 1 
หลักสตูรต่อป ี

 

 



มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1 งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ถูกต้องมีประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของเทศบำลต ำบลหำด
เสี้ยว เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล อัตรำก ำลังมีควำม
เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ
งำนรวมถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละของกำรสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้ำย ถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1. ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 – 2566 ของเทศบำล
ต ำบลหำดเสี้ยว มีผลตั้งแต่ วันที่ 
1 ตุลำคม 2563  
2. ประกำศปรับปรุงแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 – 
2563 (ครั้งที่ 3 ) จ ำนวน 1 
ต ำแหน่ง 
3. ด ำเนินกำรประกำศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 
ต ำแหน่ง 2 อัตรำ 
4. รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
และข้ำรำชกำรอื่นมำเป็น
พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 
อัตรำ 
5.ด ำเนินกำรประเมินเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งพนักงำนครูเทศบำล
ต ำแหน่งครูให้มีวิทยฐำนะครู
ช ำนำญกำร 
 

1.กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อ
ทดแทนต ำแหน่งว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ 
2.ต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่
ว่ำงซึ่งร้องขอให้ กสถ.
ด ำเนินกำรสรรหำไม่มีผู้ผ่ำน
กำรสรรหำหรือมีผู้ผ่ำนไม่
เพียงพอกับต ำแหน่งว่ำง ท ำให้
ไม่มีผู้มำด ำรงต ำแหน่ง 
3.กำรประกำศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป๋นพ
นักงำนจ้ำง ไม่มีผู้มำสมัครสอบ
หรือไม่มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรท ำ
ให้ต ำแหน่งว่ำงเป็นเวลำนำน 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1 งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ถูกต้องมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

  6.รำยงำนต ำแหน่งบริหำรว่ำง
และร้องขอให้ กสถ.ด ำเนินกำร
สรรหำ 
7.ประกำศประชำสัมพันธ์รับ
โอน ( ย้ำย) พนักงำนท้องถิ่น
หรือข้ำรำชกำรอ่ืน เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 
 

 

2. น ำเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศที่ทันสมัยมำใช้กับ
ระบบท ำงำน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำม
สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้ทันที 

ร้อยละของส่วนรำชกำรที่น ำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ทุกส่วนรำชกำรมีกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็น
ฐำนข้อมูลและสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนในภำรกิจต่ำงๆ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดให้มีระบบ
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจต่ำงๆ ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนสะดวกข้ึน 

3.เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน
สื่อต่ำงๆ สู่บุคลำกรภำยใน
เทศบำลฯ อย่ำงทั่วถึง 

เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ให้แก่
บุคลำกรภำยในเทศบำลต ำบล
หำดเสี้ยว และประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบและเพ่ือประโยชน์
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระหว่ำงหน่วยงำน 

จ ำนวนช่องทำงที่ใช้ในกำร
สื่อสำรสู่บุคลำกรใน
หน่วยงำนและประชำชน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 3 
ช่องทำง 

ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
ประกำศหลักเกณฑ์กำร
บริหำรงำนบุคคล ประกำศ
ประชำสัมพันธ์รับโอน ( ย้ำย ) 
ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ เช่น ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ หนังสือส่ง 
เว็บไซต์ เฟสบุ้ค เป็นต้น 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำยและ   
คลอบคลุมทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

 



มิติที่ 3 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1 องค์กรมีควำมโปร่งใส 
ยุติธรรม เป็นไปตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล 

เพ่ือให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีในด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

- ร้อยละควำมพึงพอใจและ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 
- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจและแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำล
ต ำบลหำดเสี้ยว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ควรมีกำรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจมำวิเครำะห์และ
ปรับปรุงสิทธิสวัสดิกำรของ
บุคลำกรให้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลำกรทุกระดับได้รับกำร
อบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลำกรภำยในองค์กร 

ร้อยละบุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
2.จัดท ำหลักเกณฑ์ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมขิงพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง 
3.เข้ำร่วมโครงกำรวันส ำคัญของ
ชำติ และวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น โครงกำร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว กิจกรรมแห่เทียน
จ ำน ำพรรษำ เนื่องในวัน
เข้ำพรรษำ ฯลฯ 

เทศบำลต ำบลหำดเสี้ยวมีกำร
จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1. ลดปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

จ ำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในเพื่อกลั่นกลอง
รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร
ต่ำงๆ ทุกโครงกำร 
2.ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 

เทศบำลต ำบลหำดเสี้ยวมีกำร
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์แตกต่ำงจำก 
อปท.อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติที่ 4 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1.สร้ำงวัฒนธรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงำน 

เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ 
ตลอดจนเพื่อรับทรำบปัญหำที่
เกิดข้ึน ท ำให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำง
ทันท่วงที รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมในเรื่องควำมรัก
ควำมสำมัคคีภำยในองค์กร 

1.มีกำรประชุมเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอทุกเดือน 
2.มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีในองค์กร
เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ (ทุก
วัน/ทุกอำทิตย์) 

1. มีประชุมคณะผู้บริหำร
ประจ ำเดือน 
2.ประชุมมอบหมำยและติดตำม
งำนของทุกส่วนรำชกำร 
3.กิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวัน
พุธ 
 

กำรปฏิบัติงำนมีกำรน ำเสนอ
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ชั้นเพื่อตรวจสอบและ
กลั่นกรองงำนให้มีควำม
ถูกต้อง 

2. ประชำชนมีควำมศรัทธำ
และควำมเชื่อมั่นในระบบ
รำชกำร 

เพ่ือส ำรวจควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำร
ของเทศบำลฯ 

ร้อยละควำมพึงพอใจต่องำน
บริกำรเทศบำลฯ 

รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจต่องำนบริกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

ควรมีกำรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจมำวิเครำะห์
และปรับปรุงงำนบริกำรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3. กำรน ำระบบบริหำร
ส ำนักงำนมำใช้ (5ส) 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของบุคลำกรให้มี
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่
เหมำะสมและมีควำมปลอดภัย 

1.ร้อยละของส่วนรำชกำรที่
ด ำเนินกิจกรรม 5 ส 
2.จัดท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่อยู่
เวรรักษำกำรณ์สถำนที่
รำชกำรเป็นประจ ำทุกเดือน 

1. กิจกรรม Big Clenning Day 
บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 
ภำยในบริเวณอำคำรเทศบำลฯ 
2. จัดให้มีอำสำสมัครฯ  คัดกรอง
ผู้มำติดต่อรำชกำรบริเวณทำงเข้ำ
ที่ท ำกำรเทศบำลฯ 
3.จัดท ำค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่อยู่เวร
รักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำร 

มีควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่
เพ่ือรองรับประชำชนผู้มำ
ติดต่อรำชกำร รวมถึงมี
เจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำม
สะดวกและดูแลรักษำควำม
สะอำดภำยในส ำนักงำน 

 

 



ปัญหาและอุปสรรค 

 1. กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่มีบุคลำกรที่เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก รวมถึงกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
เช่น กำรยกเลิกกำรฝึกอบรมสัมมนำ เป็นต้น 

 2. ต ำแหน่งสำยงำนบริหำรที่ว่ำงซึ่งร้องขอให้ กสถ. ด ำเนินกำรสรรหำ ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับโอนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ประชำสัมพันธ์รับโอน ( ย้ำย ) พนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 2. กถ. หรือ กทจ. ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักที่ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของเทศบำลฯ ควรจะก ำหนดหลักเกณฑ์หรือด ำเนินกำรเพ่ือหำแนวทำง
ตลอดจนวิธีด ำเนินกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น ซึ่งจะยังประโยชน์แก่เทศบำลฯ และสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อไป 

 

 

 

 

 


