รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คานา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา จัดทาขึ้นภายใต้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ อัตรากาลั ง การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จะนาผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารงานบุคคลภายในองค์กรต่อไป เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จงหวัดกาญจนบุรี
นโยบาย/แผนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. การวางแผนอัตรากาลังคน

1 .เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้าง กรอบ
อัตรากาลังของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางกาหนดตาแหน่งให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่
2. การบรรจุและแต่งตั่งบุคลากร
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมี
- จั ด ท าแผนและด าเนิ น การตามแผน ความต่อเนื่องเป็นไปตามแผนอัตรากาลัง
สรรหาข้าราชการ พนักงานจ้างประจ าปี 2. เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามสายงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์
และภารกิจของงาน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จั ด ให้ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได้

1. มอบหมายงานให้ตรงกับตาแหน่ง และ
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. สร้างแรงจูงใจในการทางาน
3. สร้างมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ก.ท.จ. จังหวัดกาญจนบุรี มี
มติเห็นชอบ พร้อมทั้งเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจาใด้มี
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง
สามปี (พ.ศ.2564-2566)

ผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดโครงสร้าง
กรอบอัตรากาลังตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
2. มีการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังเป็นปัจจุบัน
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ผลการวิเคราะห์

1. มีการนาแผนไปใช้
ปฏิบัติงานจริงในองค์กร
2. มีการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับภารกิจและปริมาณ
งาน
1. จานวนบุคลากร ครบ
1. ประชาสัมพันธ์รับโอน/
1. ยังมีตาแหน่งว่างใน
ตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง
ย้ายหรือขอใช้บัญชี สาหรับ แผนอัตรากาลังเนื่องจาก
สามปี (พ.ศ.2564-2566) พนักงานเทศบาล ทั้งสาย
ไม่มีผู้สนใจ โอน/ย้าย
บริหารและสายปฏิบัติ
2. บางตาแหน่งไม่มีผู้
2. ตาแหน่งพนักงานจ้างมีการ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ดาเนินการสรรหาตาม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ใน
ตาแหน่งที่ว่าง (ทดแทน/
เพิ่มเติม)
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
1. กาหนดผลสัมฤทธิ์และ
- มีกระบวนการประเมิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตัวชี้วัดของงาน
ผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรม สามารถตรวจสอบ
พนักงานเทศบาล
กลั่นกรองการประเมินผลการ ได้
ปฏิบัติงาน
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นโยบาย/แผนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
- จั ด โครงการอบรมคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
- จัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานทาง
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกรับผิดชอบ
และตระหนักการมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

1. ดาเนินการฝึกอบรมลุล่วง
ตามแผนพัฒนา
2.พัฒนาเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของหน่วยงาน

5. การพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการ
ฝึกอบรม

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และทัศนะคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

1. ดาเนินการฝึกอบรมสาเร็จ
ลุล่วงในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. เจ้าหน้าที่ในองค์กร
รับทราบและปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้
1. สามารถปฏิบัติงานได้
ความสามารถ และความ
ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือ
ชานาญงานในสายงานที่
สั่งการที่กาหนด
ปฏิบัติ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
1. ประชาชนที่มาติดต่อขอรับ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
บริการได้รับความสะดวก
ปฏิบัติงานทีไ่ ม่จาเป็นหรือ
2. ลดเวลา ลดขั้นตอนการ
ซ้าซ้อน
ปฏิบัติงานได้จริง

ผลการวิเคราะห์
การดาเนินงานนตาม
แผนการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
บางเรื่อง ยังไม่สามารถ
บรรลุผล
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
1. ปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผนอัตรา
1.1 เทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา มี ก ารก าหนดโครงสร้ า ง กรอบอั ต ราก าลั ง และแผน
อัตรากาลัง มีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบ
อัตรากาลังได้ ทาให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ปัญหาอุปสรรคด้านการบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
2.1 ยั งมีตาแหน่ งว่างตามแผนอัตรากาลั ง เนื่องจากไม่มีผู้ ส นใจโอน/ย้าย มาบรรจุและ
ตาแหน่งให้ตรงกับสายงาน
2.2 การโอย/ย้าย ตาแหน่งของบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ อปท./หน่วยงานอื่น ส่งผลให้เกิด
อัตราว่างและกระทบต่อการปฏิบัติงาน
3. ปัญหาอุปสรรคด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 บุ คลากรในหน่ ว ยงานยังขาดความรู้ความรู้ เข้าใจในการจัดทาแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ไม่มีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเท่าที่ควร
4. ปัญหาอุปสรรคด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
4.1 ทัศนคติเชิงลบกับองค์กร
5. ปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาบุคลากร
5.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไป
อย่างจากัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การพัฒนา
บุคลากรขาดความต่อเนื่อง
5.2 การส่ งบุ คลากรเข้ารั บการฝึกอบรมเป็นไปอย่างไม่ทั่ว ถึง งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาให้ครบทุกสายงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน
1.1 ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง คนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อรองรับการรับการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรและให้เหมาะสมกับภาระงาน
2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2.1 ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชี สาหรับพนักงานเทศบาลทั้งสายบริหารและ
สายปฏิบัติ อย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
2.2 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ในตาแหน่งที่ว่าง (ทดแทน/
เพิ่มเติม) เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติ
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3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 จัดให้มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อชี้แจงความเข้าใจก่อนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
4.1 จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ
4.2 ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ให้เป็นปัจจุบัน และจัดให้มีมาตรการการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรม
4.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
5. ด้านการพัฒนาบุคลากร
5.1 ส่ งบุ คลากรเข้ารั บ การฝึ กอบรมให้ ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปอย่างทั่ว ถึง
เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

