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              ส านกกปลกดเทบบาลำ าบลหาดเสียว  

 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดท าแผนอัตราก าลัง การขอก าหนดต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลื่อนระดับ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น การด าเนินการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การจัดท าทะเบียนประวัติ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ การประเมินผลงานบุคคลและการขออนุมัติวินิจฉัยและแก้ปัญหาขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลให้
เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ท. หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษา
และน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้จัดท าสรุป ผลการ
ด าเนินงานและการติดตามงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ในการด าเนินงาน เพ่ือรองรับการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล อัตราก าลัง ระบบฐานข้อมูล สวัสดิการต่างๆ การด าเนินการทางวินัย จรรยาข้าราชการ 
และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ ในการบริหารงาน อีกท้ังยังเป็นข้อมูลประกอบการติดตามงานของ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
กุมภาพกนธ์  2564 
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ส่วนที่ 2  
สรุปภาพรวมการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                            12  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ผลด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                             13  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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โครงสร้างอกำราก าลกงเทบบาลำ าบลหาดเสียว   อ าเภอบรีสกชนาลกว  จกงห กดสุโขทกว 

 

 
    

              
  
                           
  
            
 
 
 
               
                                                                                           
 
 
 
 
   (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   1.1 งานการเงินและบัญช ี
  1.2 งานพัสดแุละทรัพย์สิน 
2. ฝ่ายพัฒนารายได ้
    2.1 งานจัดเก็บและพฒันารายได้ 
    2.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
    3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    3.2 งานบริการขอ้มูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
      

หัวหน้าส านกัปลัด 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
    1.1 งานธุรการ 
    1.2 งานพัฒนาชมุชน 
    1.3 งานการเจ้าหน้าที ่
2. ฝ่ายปกครอง 
    2.1 งานทะเบียนราษฎรแ์ละบัตร 
3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   3.1 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.2 งานรักษาความสงบ  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานจัดสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ 
1. ฝ่ายการโยธา 
    1.1 งานธุรการ 
    1.2 งานสาธารณูปโภค 
    1.3 งานสวนสาธารณะ 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานธรุการ 
2. งานส่งเสริมสขุภาพ 
3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
5. งานรกัษาความสะอาด 
6. งานสัตวแพทย์ 
   

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  1.1 งานธรุการ 
  1.2 งานแผนและงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
  2.1 งานนติิการ 
  2.2 งานบรกิารและเผยแพร่วชิาการ 
  2.3 งานประชาสัมพนัธ ์
   
     

ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
1. งานธรุการ 
2. งานวางแผนและโครงการ 
3. งานการศึกษาปฐมวัย 
4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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โครงสร้างส านกกปลกดเทบบาล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 6 2 9 12 

ส านกกปลกดเทบบาล 
(นกกบริหารงานทก่ ไป  ระดกบกลาง) 

ฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

ฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1. งานธุรการ 
    - ผช.จพง.ธุรการ (ตามภารกิจ) (1) 
    - พนักงานวิทยุ (ตามภารกิจ) (1) 
    - พนักงานขับรถยนต์ (ตามภารกิจ) (1) 
    - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (2) 
2. งานพัฒนาชุมชน 
    - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (ตามภารกิจ) (2) 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
    - นักทรัพยากรบุคคล ปก. (1) 
    - ผช.นักทรัพยากรบุคลากร (ตามภารกจิ) (1) 
 

1. งานทะเบียนราษฎรและบตัร  
    - นักการ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานรักษาความสงบ 
    - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. (1) 
    - พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจ า) (1) 
    - พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ตามภารกิจ) (3) 
    - พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (10) 
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โครงสร้างกองคลกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 7 - 5 4 

 
 

กองคลกง 
(นกกบริหารงานการคลกง ระดกบกลาง) 

ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

ฝ่ายพัฒนารายได ้
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

 
1. งานการเงินและบัญชี 
    - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
    - ผช.จพง.การเงินและบญัชี  (ตามภารกิจ) (2) 
2. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
    - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
    - ผช.จพง.พัสดุ (ตามภารกิจ) (1) 

1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
    - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก (1) 
    - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ตามภารกิจ) (1) 
    - พนักงานเก็บเงิน (ทั่วไป) (1) 
2. งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
 

1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
-     ผช.จพง.การคลัง (ตามภารกจิ) (1) 
    - ช่างแผนที่ภาษี (ทั่วไป) (1) 
    - เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูล (ท่ัวไป) (2) 
2. งานบริการข้อมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 5 - 6 5 

 
 

กองช่าง 
(นกกบริหารงานช่าง ระดกบกลาง) 

 

งานวิศวกรรม 
 

งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ) (2) 
- คนงาน (ท่ัวไป) (3) 

1. งานธุรการ 
    - ผช.จพง.ธุรการ (ตามภารกิจ) (1) 
2. งานสาธารณูปโภค 
    - นายช่างโยธา ปง. (1) 
    - คนงาน (ท่ัวไป) (2) 
3. งานสวนสาธารณะ 
    - คนงานสวนสาธารณะ (ตามภารกิจ) (1) 
    - คนตกแต่งสวน (ตามภารกิจ) (1) 
     
 

- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1) 
- นายช่างโยธา ชง. (1) 
- ผช.นายช่างเขียนแบบ (ตามภารกิจ) (1) 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแ ดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 3 1 3 15 

 
 

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก. (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ตามภารกิจ) (1) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแ ดล้อม 
(นกกบริหารงานสาธารณสุข  ระดกบกลาง) 

งานส่งเสริมสขุภาพ 

งานป้องกกนและค บคุมโรคำิดำ่อ 
 

 งานสุขาภิบาลและอนามกวสิ่งแ ดล้อม 
 

งานสกำ แพทว์ - พนง.ขับรถยนต์ขยะ (ตามภารกจิ) (2)  
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (7) 
- คนงานกวาดถนน (ท่ัวไป) (4) 
- คนงานดูแลตลาด (ทั่วไป) (1) - สัตวแพทย์ ช านาญงาน (1) 

- คนงานท่ัวไป (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- คนงานประจ าโรงฆ่าสตัว์ (ทั่วไป) (3) 

งานธุรการ งานรกกษาค ามสะอาด 
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โครงสร้างกอง ิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 3 - 2 - 

 

1. งานธุรการ 
  - ผช.จพง.ธุรการ (ตามภารกิจ) (1) 
2. งานแผนงานและงบประมาณ 
 

กอง ิชาการและแผนงาน 
(นกกบริหารงานทก่ ไป  ระดกบกลาง) 

ฝ่าวแผนงานและงบประมาณ 
(หก หน้าฝ่าวแผนงานและงบประมาณ  ระดกบำ้น) 

ฝ่าวบริการและเผวแพร่ ิชาการ 
(หก หน้าฝ่าวบริการและเผวแพร ่ิชาการ ระดกบำ้น) 

1. งานนิติการ 
2.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
  - ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (ตามภารกิจ) (1) 
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โครงสร้างกองการบึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 8 -  4 18 

  
 
 

กองการบึกษา 
(นกกบริหารงานบึกษา  ระดกบกลาง) 

งานธุรการ งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
 

- ครู (6) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (17) 
- คนงาน (ท่ัวไป) (1) 
 

- ผช.จพง.ส่งเสรมิการท่องเที่ยว (ตามภารกิจ) (1) 
งานวางแผนและโครงการ 

 

งานการศึกษาปฐมวัย 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
- ผช.นักวิชาการศึกษา (ตามภารกจิ) (1) 
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โครงสร้างของงานำร จสอบภาวใน 
 
 
 

 
 
 
 
          - นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ (1) 
 
          

 
 
 

 

ประเภท พนกกงานเทบบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกกงานจ้าง 

ำามภารกจิ ทก่ ไป 
จ าน น 1 -  - - 

  
 
 
 
 

หน่ วำร จสอบภาวใน 

งานำร จสอบภาวใน 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทบบาลำ าบลหาดเสียว   

  ปัจจุบันผู้บริหารเทศบาล  มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจชุมชนให้กับท้องถิ่น
โดยการส่งเสริมอาชีพให้มีการกระจายรายได้และสร้างอาชีพ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น  
ให้มีการบริการขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ ชาวชุมชนมี
ความเอ้ืออาทรสมานฉันท์  ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาโดยระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนบริหาร
ราชการต่างๆ ตัวแทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  อุปสรรค  โดยใช้เทคนิค  
SWOT  ANALYSIS   เพ่ือวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคในการพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
1.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
2.  แผนพัฒนาสามปีมีความครอบคลุม  และสนองความ
ต้องการของประชาชน 
3.  ให้ความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาส  เช่น  เด็ก  คนชรา  
และผู้พิการ 

1.  มีงบประมาณที่จ ากัดไม่เพียงพอกับความ 
ต้องการของประชาชน 
2.  บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญในงาน
เฉพาะด้าน   
3.  ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4.  จ านวนบุคลากรมีเพียงพอกับการปฏิบัติงานตรงตาม
ต าแหน่งหน้าที่ 

 

5.  มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่พร้อมและทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 

6.  มีสถานที่รองรับบริการอย่างเพียงพอ  
7.  มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาเทศบาล  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  เพ่ือประเมินโอกาสและอุปสรรค   ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก  ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลหาดเสี้ยว  สรุปได้ดังนี้ 

โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 
1.  ผู้น าชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 
2.  มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นผ้า
พ้ืนเมือง  วิถีชีวิตของชาวไทยพวน  สามารถน ามาเป็น
จุดเด่นของการท่องเที่ยว 
3.  มีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมี
ชื่อเสียงแพร่หลาย  ได้แก่ผ้าทอพ้ืนเมือง 
4.  ประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย 
5.  ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 

1.  ประชาชนยังไม่เข้าใจในในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  ขาดการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท ากิจกรรม 
3.  การให้บริการประชาชนมีขอบเขตจ ากัดในด้าน
ระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  และขั้นตอนของทาง
ราชการบังคับ 
4.  การบริหารงานขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับจาก
รัฐบาลจัดสรรมาให้ 

6.  มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง  สืบทอดกัน
มาเป็นเวลายาวนาน  เช่น  ประเพณีแห่ช้าง 
บวชนาค  ประเพณีแห่กฐินทางน้ า  ฯลฯ 

 

 7.  มีแม่น้ ายมไหลผ่านใจกลางชุมชน  
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โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 
8.  เป็นเมืองที่มีความเจริญมีการคมนาคมสะดวก 
ระหว่างต าบล / อ าเภอ / จังหวัด  และมีระบบสื่อสาร
ครอบคลุมทั่วถึง 

 

9.  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับสูง  
10.  เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง  สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

11. การเมืองมีความสงบเรียบร้อย  
 

2.  การประเมินสถานการณ์สภาพแ ดล้อมภาวนอกที่เกี่ว ข้อง 
  จากการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค  สภาพปัญหาของเทศบาลต าบล    
หาดเสี้ยว  โดยภาพรวมของเค้าโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  ที่ผ่านมา  และโอกาส  ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุถึง
วิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น  ผลการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้ 
    1)  พกฒนาระบบโครงสร้างพืยนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานนั้น เนื่องจาก  เทศบาลฯ  ได้รับพ้ืนที่จากสภาต าบลหาดเสี้ยวยุบรวมพ้ืนที่เข้ามา จึงท าให้
เทศบาลมีพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น ได้ดูแลปรับปรุงถนน   ทางสาธารณะ  แหล่งน้ าให้
อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน การแก้ปัญหาน้ าท่วมท่อระบายน้ าอุดตันและ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้
เต็มพ้ืนที่ในเขตเทศบาล  เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาด
เรียบร้อย  พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  2)  พกฒนาระบบการบึกษา บาสนา  บิลป กฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬาและนกนทนาการและการ 
ท่องเที่ว   การพัฒนาด้านการศึกษานั้น จะเห็นได้ว่าภายในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีสถานศึกษาภาค
บังคับ  2  โรงเรียน  มีโรงเรียนมัธยม  1   โรงเรียน   มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1  โรงเรียนและมีศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  1  แห่ง   และเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลอีก  1  แห่ง  ท าให้ประชาชนร้อยละ 99  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคต
สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  และ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เป็นหมู่บ้านไทยพวน  มีวิถีชีวิตของชาวไทยพวน มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
มากมาย เช่น  งานประเพณีบวชช้างบ้านหาดเสี้ยว , งานประเพณีแห่กฐินทางน้ า, งานประเพณีก าฟ้า และมี
พิพิธภัณฑ์ สาธรผ้าทองค า ฯลฯ  ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  การมีถนนสายหลักและสายรองที่
ส าคัญ อันได้แก่  ทางหลวง 101  ซึ่งเชื่อมระหว่าง จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดแพร่  และทางหลวง  102  เชื่อม
ระหว่างศรีสัชนาลัย - จังหวัดอุตรดิตถ์   และมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ  ข้างเคียง  เช่น  อุทยานแห่งชาติศรีสัชนา
ลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  สามารถพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลาง  การ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและกีฬา 

 3)   การพกฒนาเบรษฐกิจ  ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีสินค้าซึ่งถือได้ว่า
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว คือ การทอผ้าพ้ืนเมือง ถ้าหากได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ  การจัดการด้านตลาด  การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า การหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  จะเป็นช่องทางช่วยเพิ่มรายได้และสร้างงานภายในชุมชนได้อย่างดียิ่งขึ้น  
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4)   การพกฒนาคุณภาพชี ิำ  และคุณค่าทางสกงคม เทศบาล ให้ความส าคัญกับเด็ก คนชรา  

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  โดยให้ความช่วยเหลือมอบเบี้ยยังชีพ มีการส่งเสริมด้านสาธารณสุขด้าน
การควบคุมโรค ด้านสวัสดิการชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาชนต่างๆ เช่น ชมรม อสม.  ชมรมผู้สูงอายุ  
ชมรม อผส.  ชมรมแพทย์แผนไทย  ชมรมผู้จ าหน่ายอาหาร เป็นต้น  ท าให้คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
และความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 

5) การพกฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพกฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการ 
พกฒนาการเมืองการบริหาร  ตามเงื่อนไขของกฎหมาย  ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ในการก าหนดนโยบายตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
รวมทั้งตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  นอกจากนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดสัดส่วนรายได้ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะท าให้การพัฒนาด้านการเมือง   การบริหารของ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน โดยพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6)  การพกฒนาระบบการจกดการทรกพวากรธรรมชาำิและสิ่งแ ดล้อม   เทศบาลได้
ด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  ลักษณะอากาศปลอดโปร่ง  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพและการบ าบัด  น้ าท่วมขังของชุมชน  อีกทั้งการก าหนดมาตรการควบคุมปัญหามลพิษทาง
อากาศ  ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต  ควบคู่ไปกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการสร้างสวนสาธารณะ  สวนหย่อมใน
เขตเทศบาล  มีการพัฒนาแหล่งน้ าให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2563 

 1. ด าเนินการรับโอน พนักงานเทศบาล จ านวน     1 ราย 
 1. ราย นายสาธิต  ทองอนันต์ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 2. ด าเนินการให้โอน พนักงานเทศบาล  จ านวน     2 ราย 
 1. ราย นางสาวพุทธพร  ขนาดถัง ต าแหน่ง ครู 
 2. ราย นางสาวนัทธมน  อ่ าเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. ประกาศรับโอน พนักงานเทศบาล จ านวน     4 ต าแหน่ง 
 1. นายช่างโยธาช านาญงาน 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. คร ู
 4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 4. ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  จ านวน     1 ราย 
 1. ราย นายเทพทัต  ทิพโพทิน ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
 5. ปรับปรุง ก.พ.7  จ านวน   99 ราย 
 1. ขรก.  22 คน   4. พนักงานจ้างตามภารกิจ 29 คน 
 2. ลูกจ้างประจ า   3 คน   5. พนักงานจ้างทั่วไป  41 คน 
 3. ครู    6 คน 
 6. ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล (ระบบ LHR)  จ านวน   99 ราย 
 1. ข้าราชการ 22 คน   4. พนักงานจ้างตามภารกิจ 29 คน 
 2. ลูกจ้างประจ า   3 คน   5. พนักงานจ้างทั่วไป  41 คน 
 3. ครู    6 คน 
 7. เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน   22 ราย 
 8. เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า จ านวน     3 ราย 
 9. เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จ านวน     6 ราย 
10. การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน   29 ราย 
11. การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน   53 ราย 
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   8 คน 
 2. พนักงานจ้างทั่วไป  41 คน 
12. การท าบัตรประจ าตัว  จ านวน     8 ราย 
13. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  จ านวน     6 ราย 
 1. ข้าราชการ 6 คน 
 2. นักการเมือง 0 คน 
14. หนังสือรับรอง  จ านวน   68 ราย 
15. เข้าร่วมประเมิน (LPA ด้านที่ 2) ประจ าปี 2563 จ านวน     1 ครั้ง 
16. การประเมิน (ITA) ประจ าปี 2563 จ านวน     1 ครั้ง 
17. จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2563 จ านวน     1 ครั้ง 
18. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) จ านวน     1 ครั้ง 
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จากสรุปภาพรวมการด าเนินงานของงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖3  ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่จ าเป็นในองค์กร เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการบริหารค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม  ตลอดจนการจัด
สวัสดิการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น  จะต้องเป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กจ. กท. และ ก.อบต.) ก าหนด และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.) 
น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในจังหวัดนั้น ส่งผลให้การด าเนินงาน ด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่เกิดความคล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีการแยกประเภทขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (อบจ .เทศบาล  และอบต .) ท าให้การด าเนินการบางอย่างล่าช้า  เนื่องจากต้องรอประกาศฯ              
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กทจ.) และแต่ละประเภท (อบจ.เทศบาล และอบต.) มีผลบังคับใช้
จึงจะด าเนินการได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในด้านการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม          
ของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกันการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคในการสรรหา ผู้มาด ารงต าแหน่ง
ที่ว่างลงตามแผนอัตราก าลัง ทั้งในสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติ เนื่องจากถึงแม้ว่าจะขอรับโอน และได้
ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสรรหาแล้วก็ยังคงไม่ได้ตัวผู้ด ารงต าแหน่ง 

ดังนั้น หากส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (กถ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กจ. กท. และ ก.อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะก าหนดหลักเกณฑ์หรือด าเนินการ     
เพ่ือหาแนวทางตลอดจนวิธีด าเนินการในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ  ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น     
ซึ่งจะยังประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถพิจารณาด าเนินการได้อย่างเหมาะสม           
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 


