
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ

 1) การวางแผนกําลังคน

     - การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  - เพื่อวางแผน สรรหา พัฒนา ปรับปรุงโครงสราง  - จํานวนพนักงาน ตามกรอบอัตรากําลัง  - แผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2564 -  - พนักงานยังขาดความรู ทักษะ

       (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  ระบบงานในการจัดกรอบอัตรากําลังคนใหสอดคลอง  มีภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคล  2566) จัดกรอบอัตรากําลังคน ระบบ  ประสบการณในการทํางาน เนื่อง

       เทศบาลตําบลแมหลาย  กับภารกิจขององคกร ใหสามารถดําเนินงานและ  ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  งาน และงบประมาณ ใหสอดคลองกับ  จากมีขอกฎ ระเบียบตาง ๆ มีการ

 บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุม  ภารกิจขององคกร มีภาระคาใชจาย  เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง

 ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลไมเกิน  ดานบริหารงานบุคคลไมเกิน

 รอยละ 40  รอยละ 40

 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - เพื่อประเมินผลกการปฏิบัติงานของพนักงาน  - ผลการประเมิน เทียบกับเปาหมายที่  - ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  - กิจกรรมที่พนักงานดําเนินงาน

 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  กําหนดและพฤติกรรมที่แสดงออกจาก  รายบุคคลไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป  ไดสําเร็จรอยละ ๖๐ ขึ้นไป

 พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง  ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ  การปฏิบัติงาน  - พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ

 พนักงานผูรับการประเมิน  - คะแนนรอยละผลสัมฤทธิ์ของงานและ แสดงความคิดเห็นรอยละ ๖๐ ขึ้นไป

 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูรับการ  - พนักงานยังขาดความเขาใจใน

 ประเมิน  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู 

 เนื่องจากเปนหลักเกณฑใหม และ

 มีการปรับปลี่ยนบอยครั้ง

 

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖3  ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖3

เทศบาลตําบลแมหลาย  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ

 3) การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

     - ประมวลจริยธรรมของพนักงาน  - เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติให  - รอยละของพนักงานฯ ที่กระทําความ  - พนักงานฯ ในองคกรรอละ 80  - พนักงานฯ บางคนไมเห็นความ

 ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง  ผิด แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแก  มีพฤติกรรมที่ดี มีความศีลธรรม  สําคัญของกฎเกณฑของหนวยงาน

  และพนักงานจางเทศบาลตําบลแมหลาย  และพนักงานจางใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับ  เพื่อนรวมงานและผูมารับบริการของ  จริยธรรม ปฏิบัติราชการและบริการ  จึงทําใหเกิดการกระทําผิดในบาง

    - ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข  ความประพฤติ  เทศบาล  ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ครั้ง 

 เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ  - จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ

 พนักงาน ฯ ของเทศบาลตําบลแมหลาย  กระทําผิดวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 ของพนักงานฯ

 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ     - การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  - รอยละความพึงพอใจในการนํา   - ความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับ  - อยูในชวงการระบาดของโรค

 ปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม  ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ  หลักธรรม มาประยุกตใชในการปฏิบัติ  จากการใหบริการที่พนักงานไดรับ  โควิค 19 ทําใหการจัดโครงการ

 ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ประชาชน  หนาที่หลังเขารับการอบรม  จากการปลูกฝงสงเสริมคุณธรรม  ตาง ๆ จึงไมสะดวกแกจัดทํา

 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  - การยกยองชื่นชมพนักงานผูมีความ  - จํานวนพนักงานที่อยูในกลุมผูมีความ  จริยธรรมรอยละ 8๐ ขึ้นไป  โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เทาที่ควร

  - โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ประพฤติดีเพื่อเปนตัวอยางที่ดี  ประพฤติดีสมควรไดรับการยกยองเปน

 เพื่อยกยองใหกับพนักงานที่มีคุณธรรม  - การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ  ตัวอยาง

 เปนเลิศในการปฏิบัติหนาที่  หนาที่ของพนักงาน

 4) การสรรหาคนดี คนเกง

     - การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน  - เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลมาปฏิบัติหนาที่  - กระบวนการสรรหาและเลือกสรร  - สามารถดําเนินงานสรรหาและ  - พนักงานยังขาดประสบการณ

 พนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล  ตามบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ของตําแหนง  บุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ  เลือกสรรคนดี คนเกง เขามาทํางาน  ในการทํางาน เนื่องจากมาเริ่ม

 ตําบลแมหลาย  ที่ตองการสรรหาตามกรอบอัตรากําลังกําหนดไว  ในองคกร  ปฏิบัติงานใหม 

 ไดมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ

 5) การพัฒนาบุคลากร

     - การจัดประชุมพนักงานในการ  - เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแนวคิด และ  - จํานวนครั้งของการประชุมพนักงาน  - มีการประชุมพนักงาน ฯ  - พนักงานบางคนติดภารกิจ

 ถายทอดนโยบายระหวางผูบริหารและ  ทัศนคติในการทํางานรวมกัน  ของเทศบาลประจําเดือน  อยางนอย ๖ ครั้ง/ป  ไมสามารถเขารวมประชุมได

 บุคลากรในองคกร  - พนักงานทุกคนไดรับความรู และรับรูเกี่ยวกับ  - อยูในชวงการระบาดของโรค

 นโยบายตาง ๆ จากผูบริหาร สามารถดําเนินงาน  โควิค 19 ทําใหการประชุมคน

 ไดอยางถูกตอง  จํานวนมาก จึงไมสะดวกแก

 การประชุมเทาที่ควร

     - การสงเสริมการเรียนรูในระบบ/  - เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความรู ความสามารถ  - รอยละของพนักงานที่ใชระบบ  บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลแมหลาย  - พนักงานยังไมเห็นความสําคัญ

 นอกระบบโดยใหพนักงานเขาถึงระบบ   ทักษะ และประสบการณ ในการทํางาน  อินเตอรเน็ตได สามารถคนควาหา  สามารถ ใชอินเตอรเน็ตเบื้องตน  ของการเรียนรูดวยตนเองเทาที่ควร

 อินเตอรเน็ตบุคลากรในองคกร  ขอมูลได  คนหาขอมูลไดรอยละ ๖๐ ขึ้นไป

    - การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  - เพื่อสงเสริม พัฒนาเรียนรู เพิ่มขีดความสามารถ  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ  - พนักงานฯ มีความรอบรูในการ  - แตละสวนราชการ/กอง สามารถ

 ภายในองคกร   ทักษะ และประสบการณ ในการทํางาน  การสงเสริมการเรียนรูภายในองคกร  จัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งภายใน  เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 

 อาทิ เชน  และภายนอกองคกร สามารถ  ขาวสารกิจกรรม/โครงการงานที่

 - การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงานฯ  เขารวมโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  ดําเนินการลงในเว็ปไซตหรือวารสาร

 - การประชาสัมพันธหอกระจายขาว  ไดรอยละ 60 ขึ้นไป  ของเทศบาลอยางนอยเดือนละ 

 ใหความรูขอมูลขาวสารตาง ๆ เปน  ๑ ครั้ง

 ประจําทุกวัน  - แตละบุคคลที่ไปอบรมฯ หลักสูตร

 - การประชาสัมพันธหอกระจายขาว  ตาง ๆ เมื่อกลับ มาก็สามารถนํา

 ในการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  ความรู ทักษะ ประสบการณที่ไดรับ

 ที่เทศบาลจะดําเนินการ  มาเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ

 - การจัดบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับ  ในการเขารวมประชุมประจําเดือน

 เกร็ดความรู/มุมองคกรแหงการเรียนรู   ของพนักงานฯ

  ที่นาสนใจและกิจกรรม/ผลงานในการ

 ปฏิบัติงานขององคกร
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ

 6) การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

     - การฝกอบรมเพิ่มประสิทธภาพ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และ  - รอยละของพนักงานที่เขารับการอบรม/  - เขารวมโครงการฝกอบรม สัมมนา  - พนักงานยังไมเห็นความสําคัญ

 ในการปฏิบัติงานในหลักสูตรตาง ๆ   ประสบการณ ในการทํางาน  ประชุม สัมมนาการปฏิบัติงานดาน  เชิงปฏิบัติการในสายงานตาง ๆ ของ  ของการฝกอบรมหลักสูตรเทาที่ควร

  ของกรมสงเสริมการครองทองถิ่น  - เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแนวคิด และ  ตาง ๆ อยางนอยคนละ ๑ หลักสูตรตอป  กรมสงเสริมฯ สถาบัน/มหาวิทยาลัย/  - อยูในชวงการระบาดของโรค

 และหนวยงานอื่นจัดขึ้น  ทัศนคติในการทํางานรวมกัน  หนวยงานราชการอื่น  โควิค 19 ทําใหการประชุมคน

 - เขารวมโครงการประชุม/อบรม/  จํานวนมาก จึงไมสะดวกแก

 ศึกษาดูงานตาง ๆ ที่องคกรจัดขึ้นเอง  การประชุมเทาที่ควร

 หรือหนวยงานภายนอกจัดขึ้น

 7) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   - การสงเสริมการศึกษาตอ (ทั้งในระบบ  - เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง  - รอยละของพนักงานเทศบาล ลูกจาง   - มีการสงเสริมใหศึกษาตอและ  - พนักงานบางคนยังไมเล็งเห็น

 และนอกระบบ) ใหกับพนักงาน  พนักงานครู คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา เพิ่มพูน  พนักงานจาง พนักงานครูเทศบาล  จบระดับชั้นปริญญาตรีรอยละ ๖๐  ความสําคัญของการการศึกษา

 ความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ขึ้นไป  เทาที่ควร

 แกตนเอง สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในการ  ที่ไดรับการศึกษาตอหรือไดรับการ  

 ทํางานใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

 ขึ้นไป


	Sheet1

