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1.แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจ าป ี2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี

__________________________________________________________________________________ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง 
และกรอบอัตรากําลัง ที่รองรับภารกิจ และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
เพ่ือรองรับตําแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้น 

-องคการบริหารสวนตําบลบางพลวงไดดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ 2564– 
2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3/2565เพ่ือใชในการกําหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกจิขององค
การบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับสวนราชการใน    
ปจจุบัน 

 1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 

- ดําเนินการสรรหาตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 6 ตําแหน่ง  - ดําเนินการสรรหาตําแหน่ง
พนักงานจ้างตามทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง   
- ดําเนินการร้องขอให้ สกถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน 
แทนในตําแหน่งที่ว่าง 
เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 2.1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดํารง
ตําแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 
ที่สูงขึ้น 

-ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนตําบลที่ว่าง  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตําแหน่ง ปลัด และ
ผู้อํานวยการกองศึกษาฯ 

2.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน ส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืนมาดํารงตําแหน่ง ที่ว่าง 

ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืนมาดํารงตําแหน่ง ที่ว่าง ดังนี้  

    ตําแหน่งประเภททั่วไป  
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) /สํานัก
ปลัดฯ จํานวน 1 อัตรา  
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) /กองคลัง จํานวน 1 อัตรา  
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) /กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และดําเนินการตามแผนให้
สอดคล้องตามความจําเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2.2 กําหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา

บุคลากรแต่ละตําแหน่ง 
 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน 
E-Learning 

 
2.4 ดําเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตฐาน 
กําหนดตําแหน่ง ในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 
 
 
 
 

  

- ในปี 2564 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเ 
โดยมีพนักงาน และพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ตามสายงาน ดังนี้  
- นางสาวศรันตร์  ประครองพันธ์  ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี หลักสูตร การบันทึก บัญชี การปรับปรุง
บัญชี การปิดบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน
สําหรับหน่วยงาน  
- นางสาววชิรญาณ์  จันทรแ์ดง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและ
การจัดทํารายงานการเงินประจําปีหมายเหตุ
ประกอบการเงิน การจัดทํา รายงานการคํานวณค่าเสื่อม
ราคาในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LAAS) 
 
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ 
 
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตําแหน่งตาม
สายงาน 
  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ดานการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

4.1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที ่และลูกจาง ตาม 
มาตรฐาน กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
 
 

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณ ฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตาม
สายงาน และตามสถานการโควิด 19 
 

   4.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกอย่าง อย่างเป็นธรรม เสมอภาค  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  4.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครั้งที่ 
1-2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครั้งที่ 1-2/2564 ตาม
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

4.4 ดําเนินการ การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจําปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 

- ไม่ได้ดําเนินการ 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แก้ง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแก้ง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบญัชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ดําเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ใน 
ตําแหน่งที่ว่าง  
- ดําเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกอง
และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
- ดําเนินการปรับปรุงบางงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล และพนง.จ้างปฏิบัติ
หน้าที่ส่วนราชการภายใน อบต. 

 
 
 
 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
  -ไม่มี 
 
 3.
ข้อเสนอแนะ 
  -ไม่มี 

 
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ลงชื่อ  ผู้รายงาน 
      (นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์)   
        หัวหน้าสํานักปลัก  รักษาการ 

  รักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     


