
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
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ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

อ าเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

วางแผนการบริหาร
อัตราก าลัง นโยบาย
วิเคราะห์อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของอบต. 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

-มีการด าเนินการรายงานต าแหน่งว่างสายงาน
ผู้บริหาร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการ
กองช่าง  ผู้อ านวยการกองคลัง  รอการจัดสรร
ต าแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ต าแหน่งวิศวกรโยธา  จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่งจพง.การเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
 

นโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่๑ 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 
ผลดังนี้  

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 10 - 
ระดับดีมาก 5 8 

ระดับดี 1 4 
พอใช้ - 2 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 2564- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖4 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 14 2 
ระดับดีมาก - 7 
ระดับดี - 1 
ระดับพอใช้ - -  

 

 

 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
1. หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการ
สาธารณสุข  รุ่นที่  5) ระหว่างวันที่  25  ต.ค. -  20  
พ.ย.  2563  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
จ านวน  1  รายดังนี ้
1.นายปรีชา  นาไชยเวียง  นักวิชาการสาธารณสุข 
2. หลักสูตร  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  รุ่นที่  82) 
ระหว่างวันที่  18  -  23  ต.ค. 2563  ณ  สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    จ านวน  1  รายดังนี้ 
1.นายปรีชา  นาไชยเวียง  นักวิชาการสาธารณสุข 
3. หลักสูตร ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดสกลนครเก่ียวกับ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง  ระหว่างวันที่  17  -  19  พฤศจิกายน  2563  
ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  จ.สกลนคร จ านวน  1  ราย  ดังนี ้
1. นางสาวศิชา  แกว่นธัญญกิจ จพง.จัดเก็บรายได ้
4. หลักสูตร ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่  7 - 9  ธันวาคม  
2563  ณ โรงแรมอิมพีเรียล  อ.เมือง จ.สกลนคร  มีผู้
เข้าอบรมจ านวน  2  ราย ดังนี้ 
1. นายปรีชา  นาไชยเวีย  นักวิชาการสาธารณสุข 
2. นางสาวสุนัดดา  ปักกะทานัง  นักวิชาการศึกษา 
5. หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชี การ
วิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท. การบัญทึกบัญชีหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด โดยใช้ Excell การโอนสินทรัพย์ของ อปท.
ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด  ระหว่างวันที่  5 – 7  มีนาคม  
2564 ณ  โรงแรมวีวิช อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  จ านวน  2  
ราย  ดังนี้ 
1. นางสาวเมทินี  ธงไชย  นวก.การเงินและบัญชี 
2. นางสาวศิชา  แกว่นธัญญกิจ จพง.จัดเก็บรายได ้
6. หลักสูตร การเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นและกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 5 – 7  มีนาคม  2564  
ณ โรงแรมพลอย พาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  มีผู้เข้า
อบรมจ านวน  2  ราย ดังนี้ 
1. นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์ นักวิเคราะห์ ฯ 
2. นางสาวคนิษฐา  ดวงเงิน  นักจัดการงานทั่วไป 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายด้าน
สวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- อบต.โคกศิลา มีพนักงานส่วนต าบล ที่ได้เกษียณไปแล้ว   
ณ  1  ตุลาคม  2564  จ านวน  1  ราย  นางดวงจันทร์  
แก้งมงคล  ได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ เงินบ าเหน็จราย
เดือน  25 ตุลาคม  2564 
- อบต.โคกศิลา จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑6  ราย โดยเบิกจ่ายตรง 
จากกรมบัญชีกลาง 
-อบต.โคกศิลาจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก  จ านวน  4  ราย
ดังนี้  1.  นายจิรวัฒน ์ จันทรคา  หัวหน้าส านักปลัด 
        2.  นางดลยา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
         3. นายสถาพร  กรมเมือง  นายช่างโยธา 
         4.  น.ส.คนิษฐา  ดวงเงิน  นักจัดการงานทั่วไป 
-อบต.โคกศิลา จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
อบต. ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 ราย ดังนี ้
๑.นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ  สกลนคร   
ปลัดอบต.โคกศิลา จ านวนเดือนละ 6,๐๐๐  บาท 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้ทุกคน
ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต. ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
อบต. เป็นระยะที่ก าหนดเพ่ือได้
ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการท างาน 

-อบต.โคกศิลา จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่
เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมกับ
ผู้บริหาร เป็นระยะๆที่ จ าเป็น 
 

 

  



 

  

  ปัญหาและอุปสรรค 

   จากผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ที่ผ่านมาจะพบปัญหาหลักของการบริหารงานบุคคล หน่วยงาน คือ อัตราก าลังของหน่วยไม่เพียงพอและไม่
สอดรับกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายจัดตั้งได้ก าหนดไว้ รวมทั้งภารกิจถ่ายโอน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกทั้งยังมีปัญหาด้าน    
สาธารณภัยและโรคระบาดที่มีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราก าลังของหน่วยงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการบริการ
สาธารณะในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่อาจก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมเติมได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ด้านบุคคลกรของหน่วยงานที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ท าให้
การให้บริการสาธารณะและการปฏิบัติราชการประสิทธิภาพลดลง  

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นควรมีการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ให้สอดคล้องกับภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ เช่นในเรื่องของอัตราส่วนในการ  จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับภารกิจ มีการสนับสนุนด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ ให้บริการด้านสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการแบ่งหน้าที่การ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามความรู้ความสามารถ มีการมอบหมาย
งานตามความสามารถนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  
ภายในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์
ความรู้ 

 

 

         งานการเจ้าหน้าที่ 
         ส านักงานปลัด 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
 


