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  งานบุคลากรได้ จัดให้มีการดำเนินการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้กรอบการประเมินตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
พ.ศ.๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรสามปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 - พ.ศ.2๕๖๓ และแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปะทิวโดยมีข้อสรุปตามรายงานผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลการดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ปรับปรุงโครง  สร้างและ
อัตรากำลังเหมาะสมกับประเภทองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. เพื่ อ ให้มี โครงสร้างและอัตรากำลังที่
เหมาะสมกับบริบทและประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
๒.  เพื่อให้เตรียมการด้านกำลังคนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและประชากร 

เทศบาลฯ มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างที่จะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ส่งผลไม่
สามารถจั ดห าก ำลั งคน เพื่ อ รอ งรับ ให้
เหมาะสมกับภารกิจได้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  : พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

1. ให้มีต้นแบบสมรรถนะ และการประเมินที่
เหมาะสมอันจะสะท้อนผลงานและสมรรถนะ
ที่นำไปสู่การพัฒนาในระยะยาว 
2. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่กระชับ ทันเวลา และเหมาะสมกับ
ทิศทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามการเปลี่ยน 
แปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลฯ ยั งไม่มีบริห ารจัดการพัฒนา
ประสิทธิภาพที่ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  : ส่ งเสริมการพัฒนา
บุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นให้
มี ศักยภาพและสมรรถนะสูงเอื้ อต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพื่อให้มีการเตรียมการพัฒนาผู้มีศักยภาพ
สูงของแต่ละวิชาชีพที่จำเป็นในท้องถิ่น และ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูง
ได้อย่างเหมาะสม 

1. เทศบาล ฯ สามารถส่งเสริมให้บุคคลากรผู้
ปฏิบัติได้รับเข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจ
ที่รับผิดชอบได้สอดคล้องกับภารกิจและ
ต่อเนื่อง 
2. บุคคลากระดับสูงและฝ่ายสมาชิกสภาฯ 
ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นแก่
ภาระกิจยังมีปริมาณน้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : เน้นความโปร่ งใสใน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่
ยึดหลักสมรรถนะและการสร้างเสริมหลัก
ธรรมาภบิาล 

1. เพื่อให้มีกลไกสร้างความสมดุลระหว่าง
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำอันจะทำ
ให้เกิดการตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและ
สร้างความเป็นธรรมแก่ข้ าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
2 . เพื่ อ ให้ มี ก า รส่ ง เส ริม ศี ล ธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว 
3. เพื่อให้มีกลไก และเครื่องมือการสรรหาที่่
ใช้หลักสมรรถนะอย่างเหมาะสม 

เทศบาลจัดให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ในหลักธรรมาภิบาลและ
คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลากรทุกคน เป็น
ประจำทุกปีงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ต่อยอดการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อหให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ ดี ต่ อการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากร 

มีการสนับสนุนงบประมาณในจัดหาอุปกรณ์
ช่วยปฏิบัติให้บุคคลกรให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะอย่างเพียงพอ 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลการดำเนินการ 
 3. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร

ทุกช่วงวันในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ขับเคลื่อนระบบทรัพยากร
บุ คคลส่ วนท้ อ งถิ่ น ด้ วยนวัตก รรมและ
เทคโนโลยี 

1. เพื่ อ ให้ มี ก า รป รั บ ป รุ งระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูล
บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้
เป็ นปั จจุบั น  เพื่ อ เป็นการบริหารข้อมูล
บุคลากรมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ : การกำกับติดตาม และ
ประเมินผล 

เพื่อเป็นหลักประกันว่ายุทธศาสตร์ทั้ ง ๖ 
ยุ ท ธศาสตร์มี ก า รนำ ไป ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

มี ก า รจั ด ท ำ ร าย งาน ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น
แผนพัฒนาบุคลากรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 


