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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

 1) การวางแผนกําลังคน

     - การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  - เพื่อวางแผน สรรหา พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง  - จํานวนพนักงาน ตามกรอบอัตรากําลัง  - แผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564 -  - พนักงานยังขาดความรู้ ทักษะ

       (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  ระบบงานในการจัดกรอบอัตรากําลังคนให้สอดคล้อง  มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล  2566) จัดกรอบอัตรากําลังคน ระบบ  ประสบการณ์ในการทํางาน เนื่อง

       เทศบาลตําบลแม่หล่าย  กับภารกิจขององค์กร ให้สามารถดําเนินงานและ  ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  งาน และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ  จากมีข้อกฎ ระเบียบต่าง ๆ มีการ

 บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุม  ภารกิจขององค์กร มีภาระค่าใช้จ่าย  เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกิน  ด้านบริหารงานบุคคลไม่เกิน

 ร้อยละ 40  ร้อยละ 40

 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  - เพื่อให้ได้คนมาปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ  - การดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารง  - ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 มีการ  - มีการติดตาม ตรวจสอบและ

 กอง/ส่วนราชการ  ตําแหน่งที่ว่างด้วยวธีการประชามสันพันธ์  ดําเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล  ประเมินผลการสรรหาพนักงาน

 - เพื่อให้ได้คนมาดํารงตําแหน่งที่ขาดแคลน หรือมี  การรับโอนย้าย และการร้องขอให้ ก.ท.  มาดํารงตําแหน่งที่ว่าง  เทศบาล โดยคณะกรรมการจัดทํา

 ความจําเป็นที่จะต้องสรรหา  ดาํเนินการสรรหา  แผนอัตรากําลังของเทศบาล และ

 - เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความ  - การดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารง  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

 ชํานาญงานตามตําแหน่ง  ตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธี  จังหวัดแพร่

 การร้องขอให้ ก.ท.ดําเนินการสรรหา

 ๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - เพื่อประเมินผลกการปฏิบัติงานของพนักงาน  - ผลการประเมิน เทียบกับเป้าหมายที่  - ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  - กิจกรรมที่พนักงานดําเนินงาน

 ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  กําหนดและพฤติกรรมที่แสดงออกจาก  รายบุคคลได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ได้สําเร็จร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

 พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ  การปฏิบัติงาน  - พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ

 พนักงานผู้รับการประเมิน  - คะแนนร้อยละผลสัมฤทธิ์ของงานและ แสดงความคิดเห็นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการ  - พนักงานยังขาดความเข้าใจใน

 ประเมิน  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ 

 เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ และ

 มีการปรับปลี่ยนบ่อยครั้ง

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตําบลแม่หล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

 ๔) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

     - ประมวลจริยธรรมของพนักงาน  - เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้  - ร้อยละของพนักงานฯ ที่กระทําความ  - พนักงานฯ ในองค์กรร้อละ 80  - พนักงานฯ บางคนไม่เห็นความ

 ลูกจ้างประจํา พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง  ผิด แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่  มีพฤติกรรมที่ดี มีความศีลธรรม  สําคัญของกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน

  และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลแม่หล่าย  และพนักงานจ้างใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับ  เพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการของ  จริยธรรม ปฏิบัติราชการและบริการ  จึงทําให้เกิดการกระทําผิดในบาง

    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ความประพฤติ  เทศบาล  ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครั้ง 

 เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ  - จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

 พนักงาน ฯ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  กระทําผิดวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 ของพนักงานฯ

 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ     - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติ  - ร้อยละความพึงพอใจในการนํา   - ความพึงพอใจที่ประชาชนได้รับ  - ยังมีการระบาดของโรค

 ปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม  งานและการให้บริการประชาชน  หลักธรรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  จากการให้บริการที่พนักงานได้รับ  โควิค 19 ทําให้การจัดโครงการ

 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  - การยกย่องชื่นชมพนักงานผู้มีความประพฤติดี  หน้าที่หลังเข้ารับการอบรม  จากการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม  ต่าง ๆ จึงไม่สะดวกแก่จัดทํา

 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี  - จํานวนพนักงานที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความ  จริยธรรมร้อยละ 8๐ ขึ้นไป  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เท่าที่ควร

  - โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณ  - การสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ประพฤติดีสมควรได้รับการยกย่องเป็น

 เพื่อยกย่องให้กับพนักงานที่มีคุณธรรม  ของพนักงาน  ตัวอย่าง

 เป็นเลิศในการปฏิบัติหน้าที่

 ๕) การสรรหาคนดี คนเก่ง

     - การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น  - เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่  - กระบวนการสรรหาและเลือกสรร  - สามารถดําเนินงานสรรหาและ  - พนักงานยังขาดประสบการณ์

 พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล  ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของตําแหน่ง  บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เลือกสรรคนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน  ในการทํางาน เนื่องจากมาเริ่ม

 ตําบลแม่หล่าย  ที่ต้องการสรรหาตามกรอบอัตรากําลังกําหนดไว้  ในองค์กร  ปฏิบัติงานใหม่ 

 ได้มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

 ๖) การพัฒนาบุคลากร

     - การจัดประชุมพนักงานในการ  - เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แนวคิด และ  - จํานวนครั้งของการประชุมพนักงาน  - มีการประชุมพนักงาน ฯ  - พนักงานบางคนติดภารกิจ

 ถ่ายทอดนโยบายระหว่างผู้บริหารและ  ทัศนคติในการทํางานร่วมกัน  ของเทศบาลประจําเดือน  อย่างน้อย ๖ ครั้ง/ปี  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 บุคลากรในองค์กร  - พนักงานทุกคนได้รับความรู้ และรับรู้เกี่ยวกับ  - ยังมีการระบาดของโรค

 นโยบายต่าง ๆ จากผู้บริหาร สามารถดําเนินงาน  โควิค 19 ทําให้การประชุมคน

 ได้อย่างถูกต้อง  จํานวนมาก จึงไม่สะดวกแก่

 การประชุมเท่าที่ควร

     - การส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบ/  - เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ  - ร้อยละของพนักงานที่ใช้ระบบ  บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย  - พนักงานยังไม่เห็นความสําคัญ

 นอกระบบโดยให้พนักงานเข้าถึงระบบ   ทักษะ และประสบการณ์ ในการทํางาน  อินเตอร์เน็ตได้ สามารถค้นคว้าหา  สามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  ของการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร

 อินเตอร์เน็ตบุคลากรในองค์กร  ข้อมูลได้  ค้นหาข้อมูลได้ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

 

    - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  - เพื่อส่งเสริม พัฒนาเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถ  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ  - พนักงานฯ มีความรอบรู้ในการ  - แต่ละส่วนราชการ/กอง สามารถ

 ภายในองค์กร   ทักษะ และประสบการณ์ ในการทํางาน  การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร  จัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งภายใน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

 อาทิ เช่น  และภายนอกองค์กร สามารถ  ข่าวสารกิจกรรม/โครงการงานที่

 - การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงานฯ  เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ดําเนินการลงในเว็ปไซต์หรือวารสาร

 - การประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว  ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  ของเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 

 ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็น  ๑ ครั้ง

 ประจําทุกวัน  - แต่ละบุคคลที่ไปอบรมฯ หลักสูตร

 - การประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว  ต่าง ๆ เมื่อกลับ มาก็สามารถนํา

 ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับ

 ที่เทศบาลจะดําเนินการ  มาเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ

 - การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ  ในการเข้าร่วมประชุมประจําเดือน

 เกร็ดความรู้/มุมองค์กรแห่งการเรียนรู้   ของพนักงานฯ

  ที่น่าสนใจและกิจกรรม/ผลงานในการ

 ปฏิบัติงานขององค์กร
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 ๗) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

     - การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภาพ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ  - ร้อยละของพนักงานที่เข้ารับการอบรม/  พนักงานที่เข้าร่วมการ อบรม/  - พนักงานยังไม่เห็นความสําคัญ

 ในการปฏิบัติงานในหลักสูตรต่าง ๆ   ประสบการณ์ ในการทํางาน  ประชุม สัมมนาการปฏิบัติงานด้าน ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวกับการ  ของการฝึกอบรมหลักสูตรเท่าที่ควร

  ของกรมส่งเสริมการครองท้องถิ่น  - เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แนวคิด และ  ต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี  ปฎิบัติงานของแต่ละสายงานอย่าง  - ยังมีการระบาดของโรค

    - โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติ  ทัศนคติในการทํางานร่วมกัน  น้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี  โควิค 19 ทําให้การประชุมคน

 การในสายงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมฯ  จํานวนมาก จึงไม่สะดวกแก่

 และสถาบัน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  การประชุมเท่าที่ควร

 ราชการอื่น

    - โครงการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

 ต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นเอง หรือหน่วยงาน

 ภายนอกจัดขึ้น

 ๘) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   - การส่งเสริมการศึกษาต่อ (ทั้งในระบบ  - เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  - ร้อยละของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  มีการส่งเสริมให้ศึกษาต่อและจบ  - พนักงานบางคนยังไม่เล็งเห็น

 และนอกระบบ) ให้กับพนักงาน  พนักงานครู คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพิ่มพูน  พนักงานจ้าง พนักงานครูเทศบาล  ระดับชั้นปริญญาตรีร้อยละ ๖๐  ความสําคัญของการการศึกษา

 ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ขึ้นไป  เท่าที่ควร

 แก่ตนเอง สามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ  ที่ได้รับการศึกษาต่อหรือได้รับการ  

 ทํางานให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 ขึ้นไป

ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

     ด้านอัตรากําลัง
          เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีอัตรากําลังพนักงานเทศบาล  จํานวนทั้งสิ้น  ๔๐  คน ประกอบด้วย 
          ๑. ข้าราชการ จํานวน   ๒๔  คน
          ๒. ลูกจ้างประจํา จํานวน   ๑    คน
          ๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   ๙    คน
          ๔. พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน   ๖    คน
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     ด้านการสรรหา
          เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการสรรหาโดยการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่ง ในตําแหน่งที่ว่าง  จํานวน    ๒   ตําแหน่ง  จํานวน   ๒   อัตรา  ดังนี้

ที่ ตําแหน่ง วันที่รับโอนย้าย หมายเหตุ

1  ผู้อํานวยกองช่าง  2 พฤษภาคม 2565 อํานวยการต้น

2  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อํานวยการต้น

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล (คน) พนักงานจ้าง (คน)

 สํานักปลัดเทศบาล 5 -

 กองคลัง 6 1

 กองช่าง 2 -

 กองการศึกษา 3 1

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 -

 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 -

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๑. การจัดโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ทําให้ต้องเลื่อนจากแผนดําเนินงานเดิม

    และบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้

๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมช้ากว่าปกติ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทันที หากสามารถดําเนินการได้ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ลดลง

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน ในหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมแบบออนไลน์ หรือในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ลดลง

     สถิติจํานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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