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ผลการดําเนินงาน 

ดานการบริหารและพฒันาบุคลากรเทศบาลตําบลนาหัวบอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เทศบาลตําบลนาหัวบอ มีสวนราชการในสังกัด จํานวน 6กองงาน 1 หนวยตรวจสอบประกอบดวย สำนัก
ปลัดกองคลังกองชางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกองการศึกษากองสว ัสด ิการส ังคมและหน วยตรวจสอบ 
ภายในม ีพน ักงานเทศบาลพน ักงานคร ูเทศบาลรวมทัง้พน ักงานจ าง ปฏิบัติงานในแตละสวนราชการตามอํานาจ 
หนาที่ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการบริหารและการพัฒนา บุคลากรสรุปดังน้ี 

1. ขอมูลจํานวนบุคลากร 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาหัวบอ ทั้งสิ้นจํานวน 22 คน (ไม

รวมตําแหนงปลดัเทศบาล) จําแนกตามสวนราชการ จํานวน 6กองงาน 1 หนวยตรวจสอบ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลนาหัวบอมีพนักงานเทศบาล จํานวน 22 คน พนักงาน ครู
เทศบาล จํานวน 8 คน พนักงานจาง จํานวน 33 คน บุคลากรสวนใหญมีผลการ ปฏิบัติราชการระดับดีมากและ
ดีเดนมีเพียงสวนนอยที่มีผลการประเมินระดับดีและมีนอยมากที่อยูในระดับพอใช และตองปรับปรุง ในที่น่ีจึง
นําเสนอตั้งแตระดับดีข้ึนไป ดังน้ี 

1 พนักงานเทศบาล 
ครั้งที่ 1 ระดับดีเดน 27 คน ระดับดีมาก 6 คน   ระดับดี -  คน  รวม 22  คน
ครั้งที่ 2 ระดับดีเดน 33 คน ระดับดีมาก  - คน   ระดับดี -  คน  รวม  22 คน 

2 พนักงานครูเทศบาล 
ครั้งที่ 1 ระดับดีเดน 3 คน ระดับดีมาก  1 คน ระดับด ี -  คน  ตองปรับปรุง 1 คน รวม 8 คน 
ครั้งที่ 2 ระดับดีเดน 4 คน ระดับดีมาก - คน ระดับด ี  -  คน ระดับพอใช  1 คน รวม  8 คน 

4 พนักงานจาง 
ครั้งที่ 1 ระดับดีเดน 8 คน ระดับดีมาก 18 คน ระดับด ี -  คน  รวม 33 คน
ครั้งที่ 2 ระดับดีเดน 14 คน ระดับดีมาก  12 คน ระดับดี  -  คน รวม  33 คน 

3. การพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลนาหัวบอ ไดสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะในการ 

ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ ความผาสุก โดยการสนับสนุนใหขาราชการเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ 
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ตาราง โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสวนราชการสังกัดเทศบาลตําบลนาหัวบอ       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จํานวนบุคลากร 
ที่เขารวม (คน) 

-โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาระงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร/เปาประสงคและตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 -2570 วันที่ 4 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ 

4 

 

- โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กิจกรรม ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทะเบียนงานสารบรรณ และหลักการเขียน หนังสือ
ราชการที่ดี ในวนัที่ 11 มีนาคม 2564 

2 

- โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ 
18 มีนาคม2564 

1 

-โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อนเล่ือนระดับสูวิทยฐานะสูงขึ้น
ระดับชํานาญการพิเศษละเชี่ยวชาญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รุนที่ 5 ในระหวาง
วันที่ 9- 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน 

1 

หมายเหตุ : บุคลากรบางคนไดเขารวมหลายโครงการ จํานวนรวมจึงเปนจํานวนที่มีการนับซ้ํา 

5. การสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
1)จัดใหมีการประชุมพนักงานทุกคนเปนระยะๆท่ีจําเปนเพ่ือไดใหขอเสนอแนะและความ คิดเห็น

ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการทํางาน 
2) จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร บุคลากรและองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
3) มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ในสํานักงานอยูเปนระยะๆ 
4) จัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

6. การพิจารณาใหคณุและสรางขวัญกําลังใจตอบุคลากร 
เทศบาลตําบลนาหัวบอ ไดพิจารณาคดัเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ 
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และวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวตามโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ 
ประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงาน 
จางในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงาน ทุกคน
ตอไป 

7. การสงเสริมใหบุคลากรเปนจิตอาสา 

จิตอาสาเปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งในการขับเคล่ือนเทศบาลตําบลนาหัวบอสูการเปนองคกร คุณธรรมดังนั้นการ
สงเสริมใหบุคลากรเปนจิตอาสาจึงเปนกิจกรรมสําคัญประการหน่ึงซ่ึงบุคลากรของเทศบาลตําบลนาหัวบอไดใหความ
รวมมือในการรวมกิจกรรมดวยความพรอมเพรียงกันทุกคร้ังที่มีการจัดกิจกรรมเชน กิจกรรมเก็บขยะบริเวณถนน
สาธารณะ โครงการทําความดีดวยหัวใจ เปนตน 

8. ปญหาอุปสรรค 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในเทศบาลตำบลทาแรไดพบปญหาในการดำเนินงานดานบุคลากร 

โดยเฉพาะดานการพัฒนา และปญหาที่บุคลากรตองรับผิดชอบงานที่หนวยงานอื่นโอนมาใหปฏิบัติดังน้ี 
1) มีขอจํากัดดานความพรอมของบุคลากร บุคลากรตองอยูปฏิบัติราชการตามภารกิจทําใหการ 

จัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาบุคลากรดําเนินการไดไมเต็มท่ี 
2)มีอัตรากําลังนอยบุคลากรตองอยูปฏิบัติราชการตามภารกิจทําใหโอกาสเขารับการอบรม ในกรณี

หลักสูตรที่ใชระยะเวลานานเปนไปไดนอย 
3) งบประมาณมีขีดจํากัด 

9.ขอเสนอแนะ  
1)ควรมีการจัดอบรมที่มีลักษณะครอบคลุมทกุสายงานมากยิ่งข ึ้น 
2) ควรมีการทบทวนภารกิจ ความสอดคลองของภาระงานทั้งในดานความยุงยาก ซับซอนและ 

ปริมาณงานกับอัตรากําลังที่มีอยูเพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมซ้ึงอาจจะปรับปรุงโดยการเพ่ิมอัตราหรือลด ภาระ
งานที่สามารถลดได การปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน การนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น การ
หมุนเวยีนกันทํางาน หรือการระดมทรัพยากรดวยวิธกีารอ่ืนใดที่เหมาะสม 

3) ทุกสวนราชการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง เพื่อพัฒนาทั้งในดาน
ทักษะ ประสบการณ อันเปนการสงเสริมความกาวหนาและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

4) ควรมีการสํารวจขอมูลที่สะทอนคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความพึงพอใจ ความผาสุก ความ
ตองการในการพัฒนาอยูเสมอเพื่อการดูแลสงเสริมบุคลากรใหมีคุภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูปฏิบัติงานในเทศบาล
ตาํบลทาแรไดนาน อยางมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 


