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ฝ่ายอำนวยการ 
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คำนำ 
  
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน
ทุกๆ ด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไก
สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร ให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงจัดทำ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 ขึ้น โดยแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้วางไว้ 
โดยจะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ ผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็น
องค์กรที ่“มุ่งเน้นความทันสมัย  ร่วมใจประสานแนวคิด  มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม” 
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บทท่ี 1  
ภาพรวมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

1. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งใน
ทุกๆ ด้าน ซึ่งภารกิจต่างๆ ของเทศบาลฯ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอีก
มิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนามิได้ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์
และพันธกิจของเทศบาลให้ประสบผลสำเร็จ และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง 
สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ไดด้ำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์     
 มุ่งเน้นความทันสมัย    ร่วมใจประสานแนวคิด  
 มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ    เชิดชูคุณธรรม 
  

 มุ่งเน้นความทันสมัย : มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
แทนการจดบันทึกลงในกระดาษ และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดทำฎีกาผ่านระบบ Lass 
หรือบันทึกข้อมูลบุคลากรผ่านระบบ LHR และการบันทึกข้อมูลสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนผ่านสมาร์ทการ์ด เป็นต้น 
 ร่วมใจประสานแนวคิด : มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั ้ง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2566 และร่วมประสานความคิดในการกำหนด
แผนงานและยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 
 มุ่งเน้นบริการเป็นเลิศ : หัวใจของการสร้างมาตรฐานการบริการแก่ประชาชนนั้น คือ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างฯ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชนขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้  
 1) ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 2) สบสายตาประชาชน อย่าหลบตา หรือก้มหน้า  
 3) เอาใจใส่ประชาชนเป็นพิเศษ  
 4) แสดงให้ประชาชนเห็นว่าข้าราชการผู้ให้บริการเอาใจใส่ประชาชน  
 5) กล่าวคำสวัสดี ไต่ถามทุกข์สุข  
 6) กล่าวคำ อำลา อวยพร และเชิญชวนให้มาใช้บริการใหม่  
 7) แสดงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ  
 เชิดชูคุณธรรม : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
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 พันธกิจ   
 1. ส่งเสริมการบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ทุกส่วนราชการ / 
หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 
 4. ดำเนินการพัฒนาและการฝึกอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน
กระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเองแก่บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนา

ระบบราชการ 
 

2. ระบบการพัฒนากำลังคนของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์

ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มพูน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้

หลากหลายหน้าที่ 
3. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สามารถช่วยปฏิบัติงานแทนพนักงานเทศบาลได้เป็นอย่างดี 
4. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเทศบาลมีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้หลายจุดในสำนักงาน 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. จำนวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงานมากกว่า

จำนวนบุคลากร 
2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างบางส่วนไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunity : O) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ 
2. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
4. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่นอบรมร่วมกัน 
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อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานเทศบาลยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจำกัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ความสามัคคีในองค์กร โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาจะนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
1. มีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในความสำเร็จในชีวิตการรับราชการ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของการทำงานของพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
ความต้องการ  : ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 

 
การดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ของเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ประจำปี 2566 

 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีข้ันตอนการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ประชุมคณะทำงาน 
3. คณะทำงานฯ กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ โดยศึกษาข้อมูลประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.2 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ

บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.3 จัดทำแผนงาน / โครงการรองรับรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
3.4 การขออนุมัติดำเนินการใช้แผนกลยุทธ์กาบริหารงานบุคคล ตามแนวทางต่อ

นายกเทศมนตรี 
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3.5 ดำเนินการตามแทนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงในการดำเนินการครั้งต่อๆ ไป 
4. การดำเนินการตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ 

 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประจำปี 2566 กำหนดไว้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2  
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบไตรมาสที่ 1) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. การวางแผนการบริหาร
กำลังคนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจงาน 

ระดับความสำเร็จใน
การปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลัง 

ความสำเร็จใน
การปรับปรุง
โครงสร้างและ
แผนอัตรากำลัง 

1. ดำเนินการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา 
ดังนี้ (ตามหนังสือเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่ อต 52401/448 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565) 
     1.1 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองช่าง ปีงบประมาณ 
2566 จำนวน 1 อัตรา 
     1.2 ขอยุบเลิกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา 
2. กทจ.อุตรดิตถ์ มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
11/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ให้เทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง ได้กำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา และยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 

✓   
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
   

3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ดำเนินการ ประกาศกำหนด
ตำแหน่งใหม่กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 
ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 

4. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ดำเนินการ ประกาศการจัดบุคลากร
ลงสู่ตำแหน่ง ตามประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงครั้ง
ที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 

   

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 
 

แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

- ยังไม่ดำเนินการ  ✓  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
3. จัดทำรายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภารัฐแนว
ใหม่ 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งให้
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะ
ประจำตัว
ผู้บริหาร 
3.สมรรถนะ
ประจำสายงาน 
 

- ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไป
ด้วยสมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร , สมรรถนะ
ประจำสายงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลทราบ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานงาน 

 

✓   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี 
                              ประสิทธิภาพ 
  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ ระดับความสำเร็จใน

การนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารงาน
บุคคล 

การใช้เทคโนโลยีใน
งานบริหารงาน
บุคคล 

    -  เทศบาลได้ดำเนินงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง พร้อม Wi-Fi เพ่ือให้การปฏิบัติงานในของบุคลากรใน
องค์กรเกิดความสะดวกและคล่องตัว สามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถ
ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN และระบบ Wi-Fi โดยเป็น
อินเตอร์เน็ต FTTX จำนวน 4 วงจร ความเร็วไม่น้อยกว่า 
1000 x 50 Mbps./วงจร โดยกำหนดติตั้ง ดังนี้ 
           - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1วงจร 
           - กองคลัง จำนวน 2 วงจร 
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 วงจร 
ตามส ัญญาเช ่ าบร ิการส ัญญาณอ ิน เตอร ์ เน ็ ต  CNTR-
00069/66 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2565 

✓   
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
2. บันทึกข้อมูลในระบบ 
LHR ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละความครบถ้วน
ของข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 ดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ LHR สำเร็จไปแล้ว
ร้อยละ 80 เนื ่องจากระบบ LHR ได้ทำการปรับปรุงและมี
ข้อมูลในการบันทึกระบบเพ่ิมเติมมากข้ึน ทำให้ฝ่ายอำนวยการ
ต้องดำเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรในหน่วยงาน 
ทำให้การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 
 
 

 ✓  

3. การจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรตามกรอบ
สายงาน 

ร้อยละ 100 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเสร็จสิ้นไปแล้ว ร้อยละ 
80 โดยดำเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. สำรวจและจัดทำแผน 
3. เสนอการพัฒนา 
4. ดำเนินการตามแผน  (ดำเนินการไตรมาสที่ 1) 
5. สรุปข้อมูล ประเมินผล (ดำเนินการไตรมาสที่ 1) 

 ✓  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ 
  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. มีการทำคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละความสำเร็จใน

การจัดทำคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
ตำแหน่ง 

บุคลากรใน
หน่วยงานทุก
ตำแหน่งมีการจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ในแต่ละตำแหน่ง
ครบทุกตำแหน่ง 
ร้อยละ 100 

    -  พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีจำนวน 32 
ตำแหน่ง มีอัตราว่าง 9 ตำแหน่ง มีคนครอง 23 ตำแหน่ง  
    -  พนักงานครูเทศบาล มีจำนวน 7 ตำแหน่ง มีคนครอง 7 
ตำแหน่ง 
    -  เทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้ดำเนินการแจ้งทุกสำนัก / กอง ให้
บุคลากรในหน่วยงานจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ตำแหน่งเพื่อเป็นคู่มือในการทำงาน ซึ่งบุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถนำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ได้ ความสำเร็จใน
การจัดทำคู่มือดังกล่าวได้แก่ 
     1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 
     2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
     3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
* คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของอัตราตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ที่มีคนครอง 

 ✓  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นมือ
อาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

    -  พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีจำนวน 32 
ตำแหน่ง มีอัตราว่าง 9 ตำแหน่ง มีคนครอง 23 ตำแหน่ง  
    -  พนักงานครูเทศบาล มีจำนวน 7 ตำแหน่ง มีคนครอง 7 
ตำแหน่ง 
 
    -  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดส่งบุคลากรพนักงานเทศบาลเข้า
รับการฝึกอบรม จำนวน 4 ตำแหน่ง 
* คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของอัตราตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ที่มีคนครอง 
    -  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดส่งบุคลากรครู เข้ารับการ
ฝึกอบรมจำนวน 1 ตำแหน่ง 
* คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของอัตราตำแหน่งพนักงานครู
เทศบาลบาลที่มีคนครอง 

 ✓  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

ดำเนินการโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแล้วเสร็จ 

- ยังไม่ได้ดำเนินการ  ✓  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด 
หมาย
เหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.การสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

- บุคลากรในสังกัดผ่าน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนไม่เกิน 15 
วันนั้นแต่วงรอบการ
เลื่อนขั้น 

- การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
ถูกต้องครบถ้วน 
- การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
ถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินกำหนด 

- ดำเนินการประกาศผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในวงรอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน 1 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการ 

 ✓  

 
 
 



บทท่ี 3  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 สิ่ง
ที่สำคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการ
ดำเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื ่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับผิดชอบ มีภาระงานมากทำให้การดำเนินงานที่ต้อง

ติดต่อประสานขอข้อมูลมีความล่าช้า เนื่องจากต้องจัดการงานประจำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสามารถ
ดำเนินการจัดหาข้อมูลให้ได ้

2. การจัดสร้างเส้นทางความก้าวหน้า ที ่ยังไม่มีการดำเนินการ เนื ่องจากบุคลากรในฝ่าย
อำนวยการ มีจำนวน 2 ราย ซึ่งต้องช่วยปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัดด้วย 1 ราย อีกท้ังงานใน
ฝ่ายอำนวยการในระหว่างไตรมาสนี้ มีการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพร และการปรับปรุง
ตำแหน่ง ทำให้บุคลากรยังไม่สามารถดำเนินการจัดสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้แล้วเสร็จ 

3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกำกับติดตาม และทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีเพ่ือให้แผนฯ มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

2. ควรมีการกำหนดรางวัล (โบนัสประจำปี) หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำ เนินการ
ตามแผนให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป   


