รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ความเป็นมา
บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานให้ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ เพื่อให้สานักงาน
ปลัดดาเนินภารกิจได้อย่างราบรื่น ตามตามเป้าหมาย บุคลากรจึง ต้องมีความพร้อมทั้ง ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม อีกทั้งต้องมีคุณภาพรักองค์กร มุ่งมั่นตั้ง ใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคราช และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ คลากรอย่า งต่อ เนื่ อง ในปี งบประมาณ 2564 งานการเจ้า หน้า ที่ ได้ จัด ทาแผนพัฒ นาบุค ลากร
มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ มากมาย โดยมุ่งเน้นประเด็นความรู้ที่บุคลากรภายในองค์การบริ หารส่วนตาบล
โคราช ต้องการพัฒนาใช้การแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรทุกคนได้เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติง าน การดาเนิน
ชี วิ ต ประจ าวั น และสามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
ดังนี้
1.1 จริยธรรม
1.2 มุ่งเน้นผู้บริหาร
1.3 การทางานเป็นทีม
1.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.5 มีความรับผิดชอบ
1.6 มีความสามารถในการปรับตัว
1.7 มีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน
2. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานในการปฏิบัติงานที่แสดงให้เป็นคุณลักษณะ ดังนี้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ
ความอุตสาหะ
การปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
3. เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติ งานในระดับ บุคลากรได้รั บการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงาน และความต้องการของตนเอง
กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 1 มีคู่มือ เอกสาร กระบวนงาน แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
/กลยุทธ์ที่ 2...

-2กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการ
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้า และขวัญกาลังใจ
ของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 1 มีแนวนโยบายการเลื่อนสู่ตาแหน่งตามสายงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช มีนโยบายสนับสนุนการเลื่อนสู่ตาแหน่งตามสายงานของบุคลากร
ตามนโยบายหลั ก ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคราช รวมทั้ ง มี น โยบายสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์กร
ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสรรถนะตามลักษณะงานของบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้คณะทางานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการดาเนินการตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารทราบ
จากมติดังกล่าวงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด จัดทาแผนดังกล่าวโดยสนับสนุนจัดกิจกรรม
และส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
1. การพัฒนามรรถนะภายนอกหน่วยงาน ได้แก่
1.1 การบริ ห ารจั ด การระบบงานสารบรรณ โดยจะใช้ ร ะบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใต้
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Government เพื่อให้การทางานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภายใต้
กากับดูแลของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาในการรับ -ส่งหนัง สือราชการ และ
บริหารจัดการงานสารบรรณ
1.2 การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ KTB Corporate Online
การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และเบิกค่าเช่าบ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทาง
ในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงิน การคลัง”
1.3 มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนตาแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
1.4 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
e-LAAS
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชได้กาหนดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรตามความต้องการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ตามที่
ตนเองมีความสนใจ และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบของเองทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่
หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงานและบรรลุเป้าหมายของความสาเร็จขององค์กร มีบุคลากร
ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณดังกล่าว ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานสารบรรณ ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะการเขียนหนังสือโต้ตอบราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิง ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT การกาหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าและขวัญกาลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 1 มีแนวนโยบายการเลื่อนสู่ตาแหน่งตามสายงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 มีกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
องค์ การบริห ารส่ว นต าบลโคราช มี นโยบายสนับ สนุ นการเลื่ อนสู่ต าแหน่ ง ตามสายงานของ
บุคลากรตามนโยบายหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช รวมทั้งมีนโยบายสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ดังนี้
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
1. ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร เลื่ อ นระดั บ เป็ น นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ที่ 53/2564 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตาบลตารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
2. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลื่อนระดับ เป็น นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชที่ 118/2564 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตาบลดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ

ตัวชี้วัด

รายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานตามแผน
(คน)
40
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้บริหารและ
บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงาน
ภายนอก

2. ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/
พนักงาน หลังประชุมประจาเดือน
อาเภอสูงเนิน

แนวทางการปฏิบัติ
ราชการและการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

18

3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจาปี 2564

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง

4. อบรมบุคลากร

เพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วน
ตาบล

ผลการ
ใช้
ดาเนินงาน งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่บรรลุ

-

สานักปลัด

สานักงานปลัด จัดประชุมประจาเดือนในสัปดาห์
แรกของทุกเดือน

ไม่บรรลุ

-

สานักปลัด

20

นาเทียนพรรษาถวาย ณ วัดท่าโป่ง หมู่ 5
ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

บรรลุ

-

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18

จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563

บรรลุ

-

กองคลัง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ปัญหา อุปสรรค
โครงการฝึกอบรมฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
1.2 ข้อเสนอแนะ
ควรจัดการอบรมสัมมนาแยกเป้าหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ประชุม

2. ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน หลังประชุมประจาเดือนอาเภอสูงเนิน
2.1 ปัญหา อุปสรรค
ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกเดือน ยกเว้นมีวาระการประชุมที่สาคัญๆ จึงจะมีการ

2.2 ข้อเสนอแนะ
ควรแจ้งข้อราชการที่ไม่สามารถดาเนินการประชุมได้ ให้กับพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้างทราบในช่องทางอื่น เช่น แจกเอกสาร แจ้งในไลน์กลุ่ม
3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2564
3.1 ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงจากัดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
3.2 ข้อเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีสาคัญทางศาสนาเป็นประจาทุกปี
4. อบรมบุคลากร
4.1 ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การฝึกอบรมบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จึงไม่
สะดวกในการจัดอบรม
4.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ควรสนับสนุนให้มีการอบรมครบ
ทุกตาแหน่ง

