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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.การวางแผนอัตราก าลังคน 
1.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี   
(พ.ศ. 2564-2566) 
  

เพ่ือให้เทศบำลมีโครงสร้ำงกำรแบ่ง
งำนและระบบงำนที่เหมำะสมไม่
ซ้ ำซ้อน  

-เพ่ือให้มีกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรจัด
อัตรำก ำลัง โครงสร้ำงที่เหมำะสมกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของ เทศบำล ตำม
กฏหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท 

แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 
ประกำศใช้ทัน เดือน 
ตุลำคม ของปีงบประมำณ 
2564 
อัตรำก ำลังสอดคล้องกับ
ปริมำณงำน ภำรกิจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนรำชกำร และภำพรวม
ในองค์กร ไม่มีต ำแหน่งว่ำง
ในกรอบอัตรำก ำลัง กำร
บริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ภำรค่ำใช้จ่ำย
ตำมำตรำ 35 ไม่เกินร้อยละ 
40 

แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566)  
ประกำศใช้ทัน เดือน ตุลำคม ของ
ปีงบประมำณ 2564 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2.กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
  2.1 ด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง  
สรรหำพนักงำนเทศบำลทดแทน
อัตรำก ำลังที่ว่ำง 
  

-เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีกำรวำงแผน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้ำง ระบบงำน กำรจัด
กรอบอัตรำก ำลังและกำรบริหำร
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ
ขององค์กรและพอเพียงมีควำม
คล่องตัวต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนใน
องค์กร รวมทั้งมีกำรประเมินผล
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีกำร
ก ำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงำนที่องค์กร
คำดหวัง 

สำมำรถสรรหำบุคลำกรตำม
ต ำแหน่งที่ว่ำงได้ ร้อยละ 
90 

ด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 
ประกำศรับโอน (ย้ำย) พนักงำน
เทศบำล จ ำนวน  11  ต ำแหน่ง  
ดังนี้ 
1.ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
2.ต ำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 
3.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
4.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
5.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงิน 
6.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
7.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
8.ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
9.ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
10.ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ 
11.ต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
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3.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
3.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบล 
  

-เพ่ือวัดผลศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน 
-เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง/เลื่อนขั้น
เงินเดือน/เลื่อนค่ำตอบแทน/ต่อ
สัญญำจ้ำง 
-เพ่ือน ำผลไปใช้พัฒนำบุคลำกร 

-พนักงำนเทศบำล/พนักงำน
ครเูทศบำล/พนักงำนจ้ำง/
ส่งแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนได้ทันตำมห่วง
ระยะเวลำ 
 ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์
ของงำนและสมรรถนะหลัก 

ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำน
ครู/พนักงำนจ้ำง (ครั้งที่ 1) 1 ต.ค.
63 -31 มี.ค.64 (ครั้งที่ 2) 1 เม.ย. 
– 30 ก.ย.64  ครบทุกต ำแหน่ง  
1.ด ำเนินกำรตำมผลสัมฤทธิ์ของงำน
และสมรรถนะหลัก  
2จัดท ำสมรรถนะ และน ำสมรรถนะ
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรสรรหำ 
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนและกำรปรับ
ต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรบริหำรผลตอบแทน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง ของ
เทศบำลต ำบลฟำกห้วย ประจ ำปี 2564 
 
 

มีกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรม
จริยธรรม ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล  เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่
ดีในกำรท ำงำน เพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติ
ตัวของพนักงำนในองค์กร ยึดถือ
น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำม
แนวทำงปฏิบัติ 

1.แจ้งผลกำรประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบำลต ำบลฟำกห้วย          
ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
2 มอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำงระเบียบ และกก
หมำยที่เก่ียวข้อง  
3. ส่งเสริมให้พนักงำนให้
ปฏิบัติตำมแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัย
คุณธรรมจริยธรรม และ
ป้องกันกำรทุจริต 
 

1.ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่
รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบำลต ำบลฟำกห้วย ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
2.ด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำร
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 
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5.การสรรหาคนดีคนเก่ง 
 จัดท ำประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต
ของเทศบำลต ำบลฟำกห้วย 
กิจกรรมมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำน ของพนักงำนเทศบำล 
 
 

1. มีกระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็นธรรมเสมอ
ภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 
2. จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
3. กำรด ำเนินกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ประจ ำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
และคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน 

1.ระบบงำนและกรอบ
อัตรำก ำลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
หน่วยงำน 
2. น ำสมรรถนะมำใช้เป็น
เครือ่งมือในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลทุกด้ำน 
3. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ของสำยอำชีพ 
4. ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์
ของงำนและสมรรถนะหลัก 
 
 

1.หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด  
โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรพิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทุกคน อย่ำงเป็นธรรม 
เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
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6.กำรพัฒนำบุคลำกร 
4.1 โครงกำรอบรม/สัมมนำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ ของเทศบำล
ต ำบลฟำกห้วย 
  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำผู้ที่เข้ำอบรม
สัมมนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำมำรถบริหำรงำน
ภำยในองค์กรและให้บริกำรสำธำรณ
แก่ประชำชน ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 
2.เพ่ือให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ
ไดน้ ำควำมรู้จำกประสบกำรณ์ตรง 
มำปรับใช้กับบริบทของพื้นที่เพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนร่วมกันในหลำยภำค
ส่วน 
3. เพ่ือเสริมพลังบวกในกำรพัฒนำ
และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์มำประยุต
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ใช้ชีวิตประจ ำวัน 

1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
บทบำทและภำรกิจของ เทศบำล 
2.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมต ำแหน่งงำน
และสำยอำชีพตำมสมรรถนะ แผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งและกำรบริหำรจัดกำรคนดีคนเก่งของ
องค์กร 
3.พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับตำมสำยอำชีพและ
ต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรยึดมั่นในวัฒนธรรมของ
องค์กร ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของเทศบำล
ต ำบลฟำกห้วย 
5. พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้องค์ควำมรู้ 
เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.การพัฒนาบุคลากร 
4.2 จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ ของแต่ละต ำแหน่ง 
  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุค
ใช้กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

1.หลักสูตร “แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ของ อปท. และกำร
จัดท ำงบประมำณด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด อปท. ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 
ผู้เข้าร่วม  ปลัดเทศบาล 

 

2.ฝึกอบรมกำรปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-Gp) แก่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 2564 
ผู้เข้าร่วม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3.หลักสูตร “แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2565 ของ อปท. และกำร
จัดท ำงบประมำณด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด อปท. ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 
ผู้เข้าร่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง 

4.ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) 
ผู้เข้าร่วม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
             ช านาญการ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.กำรพัฒนำบุคลำกร 
4.2 จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ ของแต่ละต ำแหน่ง 
  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุต
ใช้กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร 
ต่ำง ๆ เป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 

5.หลักสูตร “กำรบันทึกบัญชี (e-LAAS) ระหว่ำง
กันของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับกำรเบิกจ่ำยเงินและกำรจัดท ำฎีกำอย่ำง
ละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 
ผู้เข้าร่วม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

6.หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมเพ่ือปิดบัญชี 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564” 
ผู้เข้าร่วม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7.หลักสูตร ““หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรรับ
เงินและกำรจ่ำยเงินของ อปท. ผ่ำนระบบ 
KTBCorporate Online พร้อมระเบียบใหม่ๆ”
ผู้เข้าร่วม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
8หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 56 ผู้เข้าร่วม   ครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.กำรพัฒนำบุคลำกร 
4.2 จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ ของแต่ละต ำแหน่ง 
  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุต
ใช้กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต่ำง ๆ เป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร 

9.หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 56 
ผู้เข้าร่วม  ครูโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
10โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่นด้ำน  
“กลยุทธกำรพัฒนำงำนบุคคล” 
กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี แผนพัฒนำ
บุคลำกรพ.ศ. 2564-2566 
ผู้เข้าร่วม  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

11หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมในกำรปิด
บัญชี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-laas) 
ผู้เข้าร่วม นักวิชาการเงินและบัญชี 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

7.การสรรหาความก้าวหน้า 
  ในการสายงานอาชีพ 
แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 
  

มีกำรวำงแผน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้ำง ระบบงำน กำรจัด
กรอบอัตรำก ำลังและกำรบริหำร
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ
ขององค์กรและพอเพียงมีควำม
คล่องตัวต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนใน
องค์กร รวมทั้งมีกำรประเมินผล
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีกำร
ก ำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงำนที่องค์กร
คำดหวัง 

1.ระบบงำนและกรอบ
อัตรำก ำลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
หน่วยงำน 
2. น ำสมรรถนะมำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลทุกด้ำน 
3. เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ของสำยอำชีพ 
4. ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์
ของงำนและสมรรถนะหลัก 
 

1.ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564-2566  
2.จัดท ำคู่มือแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ (Career Planning)  
2.มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ ในสำยงำนต ำแหน่ง ให้
บุคลำกรทรำบ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 
 

เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ขวัญก ำลังใจ 
คุณภำพชีวิตที่ดี ควำมผำสุขและพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อรักษำคนดี 
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำของผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ผลงำนและสมรรถนะในทุกโอกำส 
สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร ให้ส่งจูงใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด
สวัสดิกำรควำมปลอดภัย  
อำชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน
กำรท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็น ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดและสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับ 
 

1.บุคลำกรแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
2.สภำพควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
3. มีสวัสดิกำรผลตอบแทน
พิเศษ 

1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
2. ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
3.ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนดี คนเก่ง และ
คุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับสภำพช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นโยบำยและกลยุทธ
ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 
 
 
    
 



 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลฟากห้วยอ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 
 

เพ่ือเสริมสร้ำงก ำลังใจให้กับพนักงำน 
และเกิดควำมรักควำมทุ่มเทก ำลัง
กำย ก ำลังใจให้กับองค์กร และสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับบุคลำกรในควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ผลกำรปฏิบัติงำนดี ส ำเร็จ 
ทันเวลำที่ก ำหนด ควำม
ผิดพลำดในกำรท ำงำนมี
น้อย ข้อร้องเรียนไม่มี กำร
ท ำงำนเป็นทีม 

-จัดท ำโครงกำรยกย่องเชิดชูคนดี มี
คุณธรรม ของเทศบำลต ำบลฟำกห้วย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ
มอบใบประกำศให้กับผู้ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นคนดี มีคุณธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  

 

-ประกำศรำยชื่อพนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำงที่ได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบกำร
ประเมิน 
-จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ทุกวัน
พุธ เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่น่ำอยู่ 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนสะอำด 
-มีมำตรกำรป้องกันและกำรติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 คือ จัดเจลล้ำงมือ หน้ำกำก
อนำมัย ส ำหรับพนักงำน และผู้มำติดต่อ
รำชกำร รวมถึงปิดประกำศให้ทุกคนใส่
หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 
 

 
 
 
 



 
2 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 
 

  -กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 รอบ
กำรประเมิน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนส่วนต ำบล ครั้งที่ 1 และ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กำร
เลื่อนเงินเดือนพนักงำนครู ครั้งที่ 1 และ 
2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ
กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  

 

-ส่งเสริมปัจจัยในห้องท ำงำนให้น่ำอยู่ เช่น 
โต๊ะ เก้ำอ้ีท ำงำนเหมำะสม เทคโนโลยีใน
กำรท ำงำนทันสมัยครบถ้วน แสงสว่ำง
เพียงพอ จัดให้มีแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดใน
ส ำนักงำนตลอดเวลำ  

 
 



 
 

ข้อสรุป 
 

  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม  อันจะท ำ 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือเป็น 
กำรก ำหนดให้พนักงำนทุกคน  ต้องได้รับกำรพัฒนำทุกต ำแหน่ง   โดยสอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง  3 ปี  
(พ.ศ.2564-2566) และแผนพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ. 2564-2566) เทศบำลต ำบลฟำกห้วย  
 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
  ปัจจัยสนับสนุน 
  1.คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลฟำกห้วย ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและเข้ำร่วมกิจกรรม            
ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
  2. พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม
นโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน 
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขำดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบงำนโดยตรง และไม่มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อน 
แผนให้เป็นรูปธรรม 

  ข้อเสนอแนะ 
  ส ำหรับกำรปรับปรุงนโยบำยฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เห็นควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน พนักงำนเทศบำล ให้ครบตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 

  2. จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล แก่พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง  เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบำล
ต ำบลฟำกห้วย  

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้จัดท ำ           (ลงชื่อ)                                  ผู้รำยงำน     
         (นำงสำวสุภำวดี  สุขประสงค์)                                     (นำยศักดิ์พัต   เนียมรินทร์)     
            หวัหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร                                          ปลัดเทศบำลต ำบลฟำกห้วย 
 
 
 
       (ลงชื่อ)                                ผู้ให้ควำมเห็นชอบ 
                                               (นำยอุเทน  พิมพิสำร) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลฟำกห้วย 
              


