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รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์ การบริห ารส่ว นตําบลหนองขาม อ.แก้งคร้ อ จ.ชัย ภูมิ
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คํานํา
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองขาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองคกร
การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการเปนไปตามประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม และเพื่อใหการดําเนินไปตามนโยบายฯ ดังกลาว
เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย สํ า นั กปลั ด องคการบริห ารสว นตําบลหนองขาม จึงไดร วบรวมรายงานการ
ดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะหปญหา ความกาวหนาในการ
ดําเนินการ และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว

เมษายน 2565
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

1. นโยบายดานการวางแผนกําลังคน
การจัดทําแผนอัตรากาลัง 3 ป เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการทบทวนกระบวนการทํางานและ
กําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ให
เปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

ร้อยละ

26.68
“ภาระคาใชจา ยดานการบริหารงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”
“ในปจจุบันภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม
อยูที่รอยละ 26.68 ซึ่งยังอยูในกรอบรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542”

“ขอมูลเกี่ยวกับตำแหนงวาง”
พน�กงานครู
2 อัตรา

พน�กงานจาง
2 อัตรา

ระดับปฏิบตั ิ
4 อัตรา

ระดับผูบ ร�หาร
2 อัตรา

ตำแหนงพนักงานสวนตำบลสายงานบริหารที่วาง จำนวน 2 ตำแหนง
ชื่อตำแหนงในการบริหาร
ชื่อตำแหนงในสายงาน
1. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม*
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน
2. ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองมะเขือหนองตานา*
ผูบริหารสถานศึกษา
หมายเหตุ *รองขอให ก.อบต. ดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกตำแหนงที่วาง

สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองการศึกษาฯ

ตำแหนงพนักงานสวนตำบลสายงานปฏิบัติที่วาง จำนวน 4 ตำแหนง
ชื่อตำแหนง
ระดับตำแหนง
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
3. นายชางโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สังกัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองชาง
หนวยตรวจสอบภายใน

ตำแหนงพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล ที่วาง จำนวน 2 ตำแหนง
ชื่อตำแหนง
จำนวนตำแหนงวาง
1. ครูผูดูแลเด็ก/ครู
2

สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำแหนงพนักงานจางที่วาง จำนวน 4 ตำแหนง
ชื่อตำแหนง
1. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. ผูดูแลเด็ก
3. ภารโรง
4. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภทตำแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ

สังกัด
สำนักปลัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลหนองขาม
โรงเรียนอนุบาลหนองขาม
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2. การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม
ในระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม สามารถ
ดําเนินการสรรหาบุคลากรมาดํารงตําแหนงแหนงที่วาง จํานวน 2 ตําแหนง ไดแกตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติการ และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งไดพิจารณาผูที่มีความรูความสามารถที่ตรงกับภารกิจ และได
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิกําหนด และจะมาดํารงตําแหนง
ดังกลาวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

3. นโยบายการบรรจุและแตงตั้งบุุคลากร
“ในระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ไมมี
การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร”

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม
ในระหวางเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 องคการบริหารสวนตําบลหนองขามไดสง
บุคคลกรเขาฝกอบรมไปแลว จํานวน 7 หลักสูตร และมีผูไดรับการฝกอบรมจํานวน 14 ราย
ชื่อหลักสูตร/รายละเอียด

1. การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แนวทางการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงาน จัดทำรายงานการคำนวณคาเสื่อมราคา การปรับปรุงบัญชี การปดบัญชีและ
รายงานงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ”
4. การบันทึกบัญชี การปดบัญชี การปรับปรุงบัญชี และรายการอื่นๆ รวมถึงการบันทึกบัญชีระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับหนวยงานภายใตสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ตามมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ
5. ปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรูวิถีบูรณาการองครวม เพื่อสรางสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แหง
ศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION
6. พัฒนาขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองส วนทองถิ่นกอนแตงตั้งเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนการเรียนรูเสมือนจริง Virtual Community Learning Space เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับ
ศึกษานิเทศน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จำนวนผูเขารับ
การฝกอบรม

1
3
4

2
1
1
2
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5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 รายละเอียดดังนี้
(1) ประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหบุคลากรทราบกอนการประเมินฯ

(2) ดําเนินการทําแบบตกลงการประเมินผล
(3) ดําเนินการตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ กอนการนําเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองขามพิจารณา

โดยดําเนินการเปนไปตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดชัยภูมิกําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบครึ่งปแรกเปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด
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6. นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
(1) องคการบริหารสวนตําบลหนองขามไดจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของบุคลากร

(2) จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหผูบริหาร และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลหนองขาม มีทัศนคติคานิยมการ
ปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต โดยมี นายสุดใจ กลาสงคราม นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองขาม ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลหนองขาม พรอมดวยเจาหนาที่ในสังกัด เขารวมกิจกรรม
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7. นโยบายการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
“ในปจจุบันยังไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
จะตองไดรับการประเมินผลงาน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงตาง ๆ”

8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(1) ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองขาม เพื่อสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่ดีขึ้น
ก่อนปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

(2) จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสงเสริมสรางสภาพแวดล อมในการทํางานใหสะอาดเป น
ระเบียบเรียบรอยถูกสุขลักษณะ
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ปญหา/ขอเสนอแนะ


ปญหา

1. เนื่องจากอยูในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให
การพัฒนาบุคคลากร ตามแผนในบางกิจกรรมตองชะลอไวกอน ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
2. อยูระหวางในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ทําใหการดําเนินการนโยบายตางๆ อาจจะดําเนินการไดไมเปนไปตามเปาหมาย
3. มีตําแหนงวางหลายตําแหนง
 ขอเสนอแนะ

1. เห็นควรพิจารณาการสงบุคคลากรเขาฝกอบรมในรูปแบบหลักสูตรออนไลน
2. เห็นควรพิจารณาการจัดภาระงานในตําแหนงที่วางใหมีเหมาะสม และเรงดําเนินการสรร
หาบุคคลมาดํารงตําแหนงที่วาง

