
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มิติที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในการรองรับต่อ
โครงสร้าง และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากน้ำปราณที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพ่ือกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

1.2 ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
อบต. ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่
ประกาศใช้ 

1. สรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยวิธีการรับโอนย้ายในตำแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
2. ดำเนินการร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
3. ดำเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานครู อบต. เพ่ือไปดำรง
ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
- พนักงานครู อบต. โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 2 ราย 

1.3 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

1. ดำเนินการประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพ่ือไปดำรง
ตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดังนี้ 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
2. ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 

   
   
  

 
 



   

 โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของ
บุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 

- ดำเนินการจัดทำแผนแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๒.๒ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยการส่งข้าราชการ
เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของตนเอง 

- ดำเนินการพิจารณาบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตาม
สายงานตำแหน่งให้เป็นไปตามแผน 

๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management : KM)  

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องให้ทุกส่วนราชการทราบ 

2.4 จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

- ดำเนินการจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลรับรู้เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 

2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

2.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง 

- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผล
พิจารณาผลการปฏิบัติข้าราชการ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

2.7 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และผู้ดูแลใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ดำเนินการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนให้เป็นปัจจุบันและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.8 จัดทำประกาศนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล - ดำเนินจัดทำประกาศนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติราชการและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

3. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร 

๓.๑ กำหนดให้จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่พนักงานในสังกัด และกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และเชื่อมความสัมพันธ์และความ
สามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน  

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิค 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันได้ 

๓.2 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่น 

- ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และ
พนักงานจ้าง ที่มีผลงานและความประพฤติดี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือก 

4. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทำงาน 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประมวลผล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากน้ำปราณ 

- ประชาสัมพันธ์และจัดการประชุมเพ่ือให้บุคลากรทราบและเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และผู้ดูแลใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแก่พนักงานและคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นปัจจุบันและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีการติดตาม 
การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ 

4.3 การเกษียณราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และทำเรื่อง
บำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญ 

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งเกษียณอายุราชการและคำนวณเงินบำนาญและ
บำเหน็จดำรงชีพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ราย 
เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการราชการครบถ้วนเมื่อเกษียณอายุราชการ 

 
 

  



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในปี 2564 ทำให้การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันไม่สามารถทำได้ และยังไม่ทำให้การส่ง

บุคลากรไปอบรมพัฒนาความรู้เป็นไปได้ยาก ประกอบกับมีการเลื่อนการอบรมแบบไม่มีกำหนดหลายครั้ง การพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ในปี 2564 ไ ม่มี
ความสะดวก และเป็นไปได้ยาก 

- จากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในพ้ืนที่อย่างหนัก (อยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดง) ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ยาก และ
ประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้หน่วยราชการในพ้ืนที่ต้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคในพ้ืนที่อย่างหนัก จึงทำให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมการอบรมต่าง ๆ ได ้

- การเข้าร่วมการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะตามสายงานนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้บางครั้งไม่สามารถเดินทางไปนอกพ้ืนที่เป็นเวลานานได้ เพราะจะ
ทำให้การปฏิบัติราชการไม่มีความต่อเนื่องและอาจทำให้ราชการเสียหายได้ และพนักงานส่วนตำบลบางรายมีภาระติดพันที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลบุตร
และบิดา มารดา เป็นต้น 

- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้มีการงบประมาณไม่เพียงพอ 
- ขาดแคลนพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานหลายอัตรา 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ IT ในหน่วยงานยังไม่มีความทันสมัยเพียงพอ  

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการปรับลดระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
- ควรมีการจัดอบรมเป็นรายภาคเพ่ือให้สะดวกต่อการเดินทาง 
- ควรมีการลดค่าใช้จ่ายในการอบรมลง 
- ควรมีการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ IT เพ่ือรองรับกับความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน 


