
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ของ 

 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นต้อง 

อ าเภอเซกา  จังหวดับงึกาฬ 
 

 



รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 

-ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขึ้นใหม่ เนื่องจาก
แผนอัตราก าลังเดิม (ประจ าปี 2561-2563) ได้ครบก าหนด 
และได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ป ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ตามข้ันตอน
กระบวนการของหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการสรร
หาและคัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง 
-การสรรหาในต าแหน่ง
สายปฏิบัติ 

-ด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารและสาย
อ านวยการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ที่ว่างตาม
แผน ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง
คลัง ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายกิจการเจ้าหน้าที่ 
-ด าเนินการขอใช้บัญชีของ กสถ. ในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้าน
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 2 ครั้ง ผลดังนี้ 

ระดับการ 
ประเมิน 

พนักงาน
ส่วนต าบล
(คน) 

พนักงานครู 
อบต.(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 2 3  4 
ระดับดีมาก 13 8 2 50 
ระดับดี     
พอใช้     
ปรับปรุง     

 

นโยบายบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี 

-จัดส่งพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี ้
หลักสตูร การเพิ่มประสิทธิภาพการปิดบัญชีในระบบบัญช ี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และการจดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 



พัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ 
อบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ อบต. ที่
สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี 
นายจักรพงศ์ หมื่นรัตน์  นักทรัพยากรบุคคล , นายไตรภพ ลี
นาราช พนักงานจ้างทั่วไป (รับผิดชอบงานด้าน IT)เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
 
-จัดให้มีสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่า
บ้าน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องจัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งประจ าทุกราย จ านวนรวมทั้งสิน้ 
17 ราย และข้าราชการบ านาญ 1 ราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องจัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มสีทิธ์ิ จ านวน 4 ราย 
 

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุก
คนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2558 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายผู้บริหารจ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. ต าแหน่งปลัด อบต.ระดับต้น เดือนล่ะ 4000 บาท 
2. ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น เดือนล่ะ 3500บาท 
3. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น เดือนล่ะ 3500 
4. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น เดือนล่ะ 3500 
5. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น เดือนล่ะ 
3500 บาท 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์
และผูกพันภายใน
องค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ใน
การท างานและกระบวนการ
ขั้นพื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการ
ท างานขององค์กรและ
เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของ อบต. ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ 
-มีการประกาศก าหนดวัน
ประชุมประจ าเดือน และจดั
ให้มีการประชุมพนักงาน 
อบต. เป็นระยะที่ก าหนด
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง จัดให้มีการจัดหาวัสดุ
ส านักงานคุรุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท าโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
(Healthy Word Place) (กิจกรรม 5 ส. และ big cleaning 
day ในส านักงาน) อยู่เป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุก
คนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับพื้นท่ีตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องมีอัตราก าลังข้าราชการจ านวน 20 อัตรา ปัจจุบันมีคน
ครอง 15 คน (ณ 30 กันยายน 2564) ลูกจ้างประจ า 2 คน ของส านักงานในระดับหัวหน้างาน เช่น งานช่าง
โยธา งานสาธารณสุข งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชี และในขณะเดียวกันบุคลากรในสังกัด ได้มี
การลาออก โอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืนเรื่อยๆ  

 
เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการท างานที่มีปริมาณมากเกินไป และไม่มีอัตราก าลังรองรับท าให้ข้าราชการที่มีอยู่
ต้องแบกรับภาระงานมากขึ้นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูอลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการโอน 



การรับโอน การสรรหาต่างๆ ต้องด าเนินการตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ หรือรอการ
จัดสรรต าแหน่งที่ไม่สามารถรับโอนได้ 
 
 

---------------------------------------- 


