รายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

รายงานการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนการบริหารอัตรากําลังใหมีความ
1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนด 1.1.1 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง
เหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของ
3 ป (รอบปงบประมาณ 2564-2566) เพื่อใชในการกําหนดโครงสราง
องคกร
องคการบริหารสวนตําบล
และกรอบอัตรากําลัง ที่รองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลให
สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน
1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ 1.2.1 ดําเนินการประกาศรับโอนพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ
พนักงานจาง ประจําป 2564
จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ดังนี้
1. ตําแหนง นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 2 อัตรา
2. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
ยังไมมีผูขอโอนยายมาดํารงตําแหนงวางดังกลาว
1.2.2 รายงานตําแหนงบริหารวาง โยให ก.อบต. สรรหา จํานวน 2
ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
1. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
2. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
ปจจุบันยังไมมีผูมาเขารับตําแหนงวางดังกลาว

ประเด็นนโยบาย
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร

3. ดานการพัฒนาบุคลากร

4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. ระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่น (LHR)

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเขาในระบบ LHR
ไดแก
(1) ระบบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประกอบดวย โครงสรางสวนราชการกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป ประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงตามสายงาน ชื่อตําแหนงใน
การบริหารงานอัตราเงินเดือน และระบุผูครอบครองตําแหนงหรืออัตราวาง
และ
(2) ระบบ กพ. 7 ขาราชการสามัญและครู ประกอบดวยการดึงขอมูลและ
รูปถายจากบัตรประจําตัวประชาชน คําสั่งตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ประวัติการศึกษา การฝกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถามี) ขอมูลครอบครัว
และอื่นๆ ที่ระบบกําหนดไว ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา - มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนงาน/
บุคลากรประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
นโยบาย ใหสอดคลองตามความจําเปน
หนวยงาน และสงเสริมใหบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายใหบรรลุตามเปาประสงคตอไป
2. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหง - บุคลากรเขารับการอบรมหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคลองกับ
การเรียนรู
ตําแหนง/มาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูนั้น หรือนํามาใชกับการพัฒนา
งานหรือความกาวหนาในการบริหารงานบุคคลได
1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ และ
- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลูกจาง ตามมาตรฐาน กําหนดตําแหนง ในความรู
เพื่อพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ และสมรรถนะ
ความสามารถในตําแหนงตามสายงาน
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับดูแล กํากับ
ราชการที่เปนธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเปนไปตามหลักเกณฑ
ได
มาตรฐานกําหนดตําแหนง

ประเด็นนโยบาย
5. ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน

6. ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมี
ความเหมาะสมและตรงกับความตองการของ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น
และขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์วา
ดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
2. กิจกรรมฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานจามแผนปฏิบัติการ
ปองการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
(พ.ศ. 2561-2564)
1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน
2. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ อบต. นาโพธิ์ ผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง พรอมทั้งประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
- จัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2564
- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และพนักงานจาง ตามคําสั่งของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
- มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ (พ.ศ. 2561-2564)
- มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ ประจําป 2564
- มีการจัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนสาธารณะหรือจิตอาสาขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
- มีการจัดหาอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน
- สวัสดิการพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สิทธิรักษาพยาบาลคาเชา
บาน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด
- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรในหนวยงาน

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สิ่งที่สําคัญที่ถือเปนปจจัยสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายนั้นคือ มีแผนการดําเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหา
ที่พบสวนใหญเปนเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งตองมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
โดยสรุปไดดังนี้
ปญหาและอุปสรรค
1. การดําเนินการในการจายเงินเดือน เงินประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของ
พนักงานสวนทองถิ่น จะกําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปไมได ตามมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. พนักงานขาดความรูความเขาใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด และยังไมมีแหลงเรียนรูในหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 เพื่อให
สอดคลองกับภาระคาใชจายในปจจุบัน
2. จัดอบรมชี้แจง พรอมซักซอมแนวทางการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

