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รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

ประเด่นนโยบาย โรงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1. วางแผนการบริหารอัตรากำลัง
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบทบาทและภารกิจขององค์กร 

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้
ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลัง ที่รองรับภารกิจ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 
ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้าง และกรอบ
อัตรากำลัง ที่รองรับภารกิจ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผน
สรรหาข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ประจำปี 2564  

1.2.1 ดำเนินการประกาศรับโอนพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานงานผู้ปฏิบัติ 
จำนวน 1. ตำแหน่ง 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 
เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 
   1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 
ยังไม่มีผู้ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
ดังกล่าวอย่างใด 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
(LHR) 

- ดำเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของ
บุคลากรเข้า ในระบบ LHR ได้แก่ 
  (1) ระบบแผนอัตราสามปี ประกอบด้วย 
โรงสร้างส่วนราชการกรอบอัตรากำลังสามปี 
ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งตามสายงานชื่อ
ตำแหน่งในการบริหารงานอัตราเงินเดือน 
และระบุผุ้ครองตำแหน่งหรืออัตราว่างและ 
  (2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญและครู 
ประกอบด้วย การดึงข้อมูลและรูปถ่ายจาก
บัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การ
ฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูล
ครอบครัว และอ่ืนๆ ที่ระบบกำหนดไว้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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ประเด่นนโยบาย โรงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3. ด้านทรัพยากรบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำ/นโยบาย

พัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตาม
แผนฯ/นโยบายฯให้สอดคล้องตามความ
จำเป็น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปีเพ่ือใช้
เป็นแนววทาในการบริหารทรัพยากรบุคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
-บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่ง/มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของผู้นั้น หรือนำมาใช้กับการพัฒนางาน
หรือความก้าวหน้าในการบริหารงานบุคคลได้ 

4. ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ตำแหน่งตามสายงาน 
-หน่วยงานมรการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับดูแล กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

5. ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

1. จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงามตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน ปี 2561 -
2564  

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 
-ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้าง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน 
- มีการดำเนินงามตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน ปี 2561 – 2564  
-มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยสถาน ปี 2564 
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ประเด่นนโยบาย โรงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6. ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้ายความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 
2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น 
“บุคคลต้นแบบ”ด้านการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจจิตสาธารณะ ประจำปี 2564 

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ  
จิตอาสาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน  
- เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน สิ่งที่สำคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของ การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการดำเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธภิาพ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและ ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การดำเนินการในการจ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ตามมาตรา ๓๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจำกัด และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตามมาตรา ๓๕ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
 ๒. จัดอบรมชี้แจง พร้อมชักซ้อมแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 


