
 

รายงานผลการดําเนินการ 

ตามนโยบายและกลยุทธดานการบรหิาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 
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       ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
นโยบายดานการบริหาร 

 1) กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน        
ซ่ึงเปนผ ูบังคับบัญชาระดับตน 

๒) มกีารกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และท ิศทางท่ีวางไว 
๓) มกีารจัดทําแผนปฏ ิบัติงานประจําปตามภาระหนาท่ี
ความรับผ ิดชอบทีก่ำหนดไว 

๔) มกีารบรหิารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความม ุงม่ัน 

รวดเร็ว ถกูตอง และม ีประสิทธภิาพใหมคีวาม คุมคา

และเก ิดประโยชนส ูงสุด 

๕) มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุม

คณะกรรมการกองเพ ือ่รับทราบปญหา /อ ุปสรรคและ 

ปรับปรุงแก ไขอยางตอเนื่อง 

 
- ดําเนินการประชุมระดับคณะผูบริหารและหัวหนาสวน

ราชการเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหา 
อุปสรรค พรอมการติดตามงานประจําเดือน 

- ดําเนินการตามนโยบาย ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป แผนพัฒนาทองถิ่น ทีว่างไว 

- ดําเนินการจัดทําแผนปฏ ิบัติงานประจําป แผนการจัดซื้อ
จัดจาง สขร.ประจําเดือน  

- มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดทําเวบไซตของ 
อบต.บานเหลา www.banlaosakon.go.th 

- มีการประชุมในระดับกองหรือสํานักและมีการประชุม
ประจําเดือน 

นโยบายดานอ ัตรากําลังและการบริหารอ ัตรากาลัง 

๑) การบริหารกําลังคนใหสอดคลองก ับความจําเปนตาม
พ ันธกิจ 

๒) การพ ัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ใชกําลังคน 

๓) การพ ัฒนาผลิตภาพและความค ุมค าของกำลังคน 

๔) การพ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศดานการบริหาร
กําลังคน 

 
 

- มีการจัดคนลงสูตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด       
ตรงตามคุณวุฒิการศึกษา โดยการสอบ การบรรจุ การ
รับโอนยาย ดังนี้ 
     -บรรจุ นายเชาวลิต ทาน้ําเที่ยง ตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอยบภายใน วันที่ 4 ม.ค.2564 
     -  สอบพนักงานจางแทนตําแหนงวาง  น.ส.จารุณี 
ดันมีแกว ตําแหนง ผูดูแลเด็ก และน.ส.อมรทิพย ไวยะ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  บรรจุเขาทํางานเม่ือ 
วันที่ 2 ก.พ.2564 
    -   ตําแหนงสายงานผูบริหารวางและตําแหนงสาย
งานปฏิบัติ ให กสถ.ดําเนินการ มี ดังนี ้
        -  ตําแหนง ปลัดฯ 
        -  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ 
        -  ตําแหนง นายชางเขียนแบบ 
        -  ตําแหนง นายชางสํารวจ 

- ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง 
รวมการประเมินทั้งป ดังนี้ 
     -พนักงานสวนตําบล  ระดับดีเดน จํานวน 3 คน    
                 ระดับดีมาก 16 คน  
     -พนักงานจาง ระดับดีเดน  5 คน ,ระดับดีมาก  
                      24 คน  ,ระดับ ดี 5 คน  

- ดําเนินการบันทึกขอมูลกําลังคน  แกไข ปรับปรงุ ขอมูล
ในระบบบุคลากรทองถ่ินแหงชาติใหถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน 
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       ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบร ิหาร
จ ัดการองค ความรู 

๑) สร างความรูและความเข าใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับ
กระบวนการและค ุณค าของการจดัการความรู 

๒) สงเสริมและสนับสนุนว ัฒนธรรมขององคกร

ที่เอ ้ือตอการแบงปนและถายทอดความรู

ระหว าง บุคลากรอยางตอเนื่อง 

๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ ื่อให
บุคลากรสามารถเขาถ ึงองคความรูตางๆ ของ 

องคกรและเก ิดการแลกเปลี่ยนเร ียนร ูไดอยางมี
ประสิทธ ภิาพ 

 

 
 

- ดําเนินการจัดทําคูมือเสนทางความกาวหนา 
- ดําเนินการจัดทําแผนจัดการองคความรูในองคกร 
- ดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

โดยการจัดกิจกรรม ตาง ๆ ในวันสําคัญ เชน การจัด
กิจกรรมสัปดาหวิสาขบูชา , กิจกรรมกวาดลานวัด  
ลานบุญ 

- ดําเนินการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงาน
และสงเขาอบรมในดาน ตาง ๆ  
   
 
 
 

 
 

นโยบายดานภาระงาน 

๑)มกีารกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางช ัดเจน 

๒) มกีารจัดทําคูมือการปฏิบ ัติงานของทุกงาน 

๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระ

งานรวมก ันอยางสม่ําเสมอโดยทกุงานจะตองมี การ

ประช ุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการ

ดําเนินงาน การแก ไขปญหาอ ุปสรรคและปรับปรุงภาระ 

งานประจําทกุเดือน 

 

 
 

- ดําเนินการจัดทําคําบรรยายและลักษณะงานของแตละ
ตําแหนง 

- คําสั่งมอบหมายงานในหนาที่ของแตละบุคคล 
- ดําเนินการประชุมประจําเดือน 

 
 
 
 

นโยบายดานระบบสารสนเทศ 

๑) ใหทกุงานในกองใชขอมูลเพือ่ว ิเคราะหงานจาก
แหล งขอมูลเดียวกัน 

๒) ใหทกุงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพ ิวเตอร

ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ 

เช ื่อมโยงขอมูลเพื่อใชร วมก ัน 

๓) ใหมกีารปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผ ิดชอบใหเปนปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ 

 

 
ไมไดจัดอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกพนักงาน
ในองคกร(เนื่องจากสถานการณโควิด 2019) 
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       ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

นโยบายดานการม ีสวนรวมในการบริหาร 

๑) มกีารประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพ ือ่เปน

การรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา อ ุปสรรค 

ตลอดจนร วมใหข อเสนอแนะตอการบริหารของ

หนวยงานเปนประจํา 

๒) ทกุงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาและปรับปรุงการปฏ ิบัติงานรวมก ัน 

๓) สน ับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในก ิจกรรม 
 
๔) สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใช ทรพัยากร
รวมก ันอยางม ีประสิทธภิาพ 

๕) สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใช องคความรูใน

กระบวนการทํางาน เพ ื่อบุคลากรพ ัฒนาทักษา และความ

ชํานาญในการปฏ ิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกร

ใหเกิดประสิทธภิาพสูงส ุดและม ีศกัยภาพ ในการพัฒนา

ตนเอง 

- ดําเนินการประชุมในระดับกองหรือสํานัก 
- ดําเนินการประชุมประจําเดือน 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรม เชน กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันสงกรานต 

- ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑) มกีารสนับสนุนส งเสร ิมพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเพ ่ิมข ีดความสํามารถในการปฏ ิบัติงานอยาง 

ตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมใน

หล ักสูตรตางๆที่สอดคลองก ับแผนพ ัฒนาบ ุคลากร 

๒) สน ับสนุนใหบุคลากรไดรับการศกึษาตอในระดับท ี่สูงขึ้น 

๓) มกีารติดตามประเม ินผลการพ ัฒนาบ ุคลากรท้ังดาน

ทกัษะว ิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปน แนวใน

การปร ับปรุงการพ ัฒนาบ ุคลากรใหมีประสิทธ ภิาพอยาง

ตอเนื่อง 

 

-ดําเนินการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงานและ
สงเขาอบรมในดาน ตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกร ดังนี้ 

1.  จํานวนพนักงานสวนตําบล/ขาราชการ เขารับ 
การฝกอบรม   30  คน จากทั้งหมด 31 คน     คดิเปน
รอยละ  96.77 

2. จํานวนพนักงานจาง เขารับการฝกอบรม  41   
คน จากทั้งหมด 42 คน  คิดเปนรอยละ  97.61 

3. สรุปผลการเขารับการฝกอบรมภาพรวม  71  
คน จากทั้งหมด 73 คน  คิดเปนรอยละ  97.26 

4. สรุปผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชาเปนผู 
ประเมินปรากฏวาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ี
เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการท่ีเขารับการ
ฝกอบรมนํามาใชประโยชนได  คิดเปนรอยละ  97.26 

- สนับสนุนการศกึษาตอในระดับที่สูงข้ึน  มีบุคลากร 
ขององคกรเขารับการเรียนตอในระดับปริญญาโท 
จํานวน 2 คน (ไมใชงบ อบต.)ดังนี้ 
    -น.ส.กันทิมา โคดม ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

         -น.ส.มินตรา  ไชยชมภู ตําแหนง นักวิชาการเงินฯ 
- ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติของแตละบุคคล 

โดยการสอบถามและการประเมินผลงาน 
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       ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
นโยบายดานการเงนิและงบประมาณ 

๑) มกีารจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้ง

งบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม 

ว ัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และ

ใหเปนไปตามแผนปฏ ิบัติงานประจําป 

๒) มกีารจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณ

ท ้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน 

เว ียนใหบุคลากรไดทราบทกุเดือน 

๓) มกีารนําเทคโนโลย ีมาใช ในการบร ิหารจ ัดการ

เพ ือ่ใหการดําเนินงานเปนไประบบการบริหารและ 

จัดการตามระบบบัญช ีมาใช 

๔)มกีารมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและ
ปฏบิ ัติงานดวยความโปรงใส 

 

 
- ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตรงตามกับอัตรากําลังใน
แผนอัตรากําลังพนักงาน 

- ดําเนินการบันทึกขอมูลกําลังคน  แกไข ปรับปรุง ขอมูล
ในระบบบุคลากรทองถ่ินแหงชาติใหถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบัน 

- การดําเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-lass 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดานการทาน ุบาํรุงศ ิลปว ัฒนธรรม 

๑) สน ับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวน

รวมในก ิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปว ัฒนธรรม ของทองถ่ิน 

๒) จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชน
สอดคลองก ับแผนงานดานทานุบํารุงศลิปว ัฒนธรรม 
๓) ดําเนินการใหผ ูบรหิารและบุคลากรตระหนักใน
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรมที่นาไปสู การ
สรางสรรค รวมทัง้การอน ุรักษ   ฟ ื้นฟ ู ส ืบสานประเพณี
และว ัฒนธรรม 

 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม

และจริยธรรม 
- ดําเนินการสงเสริม บํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น เชน จัดกิจกรรมสัปดาหวิสาขบูชา กิจกรรม    
แหเทียนพรรษา 



 
 


