
รายงานผล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจาํ  พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตาํบลบงึกระจบั   

อําเภอวิเชียรบุร ี

จงัหวดัเพชรบรูณ 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดาํเนนิการตามนโยบายการบรหิารงานบุคคล  ประจาํป  พ.ศ.2565 

องคการบรหิารสวนตําบลบงึกระจับ  อําเภอวเิชยีรบรุ ี จงัหวดัเพชรบรูณ 

 

ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดาํเนนิงาน หมายเหต ุ
1. นโยบายการ วางแผน
อัตรากําลัง 

1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
เพื่อกําหนดตําแหนงการจัด 
อัตรากําลัง โครงสรางให 
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตําบล 

-กําหนดตําแหนง  กําหนดตําแหนง
พนักงานจางทั่วไป  ในสังกัด  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

2.นโยบายการ สรรหา 
บรรจุ และ การแตงตั้ง
บุคลากร 

2.1 จัดทําและดําเนินการตาม 
แผนอัตรากําลัง สรรหา 
ขาราชการและพนักงานจางให 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงและ 
ทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก หรือ
โอนยาย 

-สรรหาพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  
ตําแหนง 
 

 

  -ตอสัญญาจางพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  
11  ราย 
 

 

  ประกาศรับโอนพนักงานสวนตําบลในสาย
งานตําแหนงผูบริหารที่วาง  จํานวน  4  
อัตรา 

 

3. นโยบายการ พัฒนา
บุคลากร 

3.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป  2564-2566 

-สงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 



การพฒันาบคุลากรดานการฝกอบรม  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2564-2565 

พนกังานสวนตําบล  พนกังานจาง  องคการบริหารสวนตาํบลบงึกระจบั 
ลาํดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด

ฝกอบรม 
วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา

รบัการอบรม 
หลักฐานอางองิ 

1 น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต. รักษา
ราชการแทน ปลัด 
อบต.บึงกระจับ 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิ่นและการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางระบบ
สงเสริมปองกันดานสุขภาพผูสูงอายุกลุมติด
สังคม ติดบาน ติดเตียง  บูรณาการรวมกัน
กับภาคีเครือขาย  จังหวัดเพชรบูรณ 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 
-สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
7  เม.ย. 64 

คําสั่งที่  78/2564 
 
 
คําสั่งที่ 110/2564 

2 นางพัชรี  ปานคํา ผอ.กองคลัง -ฝกอบรมการเรงรัดการดําเนินกการจัดซื้อ
จัดจางและการเบิกจายของ อปท. 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

31 ม.ค.2565 
 
 

คําสั่งที่  24/2565 
 
 

3 น.ส.ลําไพ  ชนะศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ -ฝกอบรมการใชจายเงินงบประมาณเพื่อ
บริการสาธารณะของ อปท.  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ 

19-20 ม.ค.65 คําสั่งที่  11/2565 

4 น.ส.ปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสํานักปลัด -ฝกอบรมการใชจายเงินงบประมาณเพื่อ
บริการสาธารณะของ อปท.  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ 

19-20 ม.ค.65 คําสั่งที่  11/2565 

5 นางสุภาวดี  เหลื่อมมะลัง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

6 นายอัฐเชษฐ  ทองโชติ นายชางโยธา -ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสรางความ -จังหวัดเพชรบูรณ 10 ก.พ.65 คําสั่งที่  53/2565 



เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
 

7 นางประนอม  เถื่อนพรม ครูชํานาญการ -เขารวมการประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ประจําป 
2565  

อําเภอวิเชียรบุร ี 8  ม.ค.65 - 

8 นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา เจาพนักงานธุรการ -ประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ   

จังหวัดเพชรบูรณ 30 ม.ีค.64 คําสั่งที่  97/2564 

9 นางทองอินทร  ทองจันฮาด คร ู โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อปท.  

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

3-6  ธ.ค..64 คําสั่งที่  516/2564 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 ลกูจางประจาํ              

ลาํดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด
ฝกอบรม 

วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา
รบัการอบรม 

หลักฐานอางองิ 

1 นายอภิรมย  ราชสุทธิ ์ พนักงานสูบน้ํา - - - - 
 



การพฒันาบคุาลากรดานการฝกอบรม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564-2565 

พนกังานจาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบึงกระจบั 
ลาํดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด

ฝกอบรม 
วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา

รบัการอบรม 
หลักฐานอางองิ 

1 นายสุทัต กิรัมย ผูชวยนักทรัพยากร
บุคคล 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิ่นและการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 
-ประชุมชี้แจงการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงแผนอัตรากําลัง3 ป 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 
-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จ.
เพชรบูรณ 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
13 ก.ค.64 
 
 
 

คําสั่งที่  78/2564 
 
 
276/2564 
 
 
 
 

2 นายนิยมชัย  นงนาคพะ
เนาว 

ผูชวยนักบริหารงาน
ทั่วไป 

อบรมหลักสูตรเจาะประเด็นการสิ้นสุด
สมาชิกภาพและลักษณะตองหามของการ
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อปท. 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 

17-19 ม.ีค...64 
 

คําสั่งที่  78/2564 
 

3 น.ส.ศิริพร  วิสัตธะนาม ผูชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี 

-ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

4 น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย ผูชวยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิ่นและการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
 

คําสั่งที่  78/2564 
 
 
 

5 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

-ฝกอบรมการใชจายเงินงบประมาณเพื่อ
บริการสาธารณะของ อปท.   

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น

19-20 ม.ค.65 คําสั่งที่  11/2565 



ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ 
6 น.ส.จารุวรรณ  ดอกจันล ี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ -ฝกอบรมการใชจายเงินงบประมาณเพื่อ

บริการสาธารณะของ อปท.  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ 

19-20 ม.ค.65 คําสั่งที่  11/2565 

7 น.ส.เจนจิรา ระวิง ผูชวยนักวิชาการคลัง -ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

8 น.ส.รัชน ี นาสมฝน ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินฯ 

-ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

9  น.ส.นภิาดา  แกวทอง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก -อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ 
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.
2562ฯ 

-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

22-24 พ.ย.63 คําสั่งที4่73/2563 

10 นางสาวกัญนภัสร  กมล
เพชร 

ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

11  น.ส.นิศาชล  เทียมศร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก -อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ 
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.
2562ฯ 

-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

22-24 พ.ย.63 คําสั่งที4่73/2563 



ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดาํเนนิงาน หมายเหต ุ
4. นโยบายการ พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4.1 ประชาสัมพันธและ เผยแพร
แนวทางเสนทาง ความกาวหนา  

มีการประชาสัมพันธเสนทาง
ความกาวหนา ของสายงานในตําแหนงให
บุคลากรทราบ 

 

 4.2 การบันทึกขอมูลบุคลากร 
แหงชาติ 

มีการดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง 
ขอมูลบุคลากรแหงชาติถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กรม
สงเสริม การปกครองทองถิ่นกําหนดไวทุก
ระยะ 

 

 4.3 การยกยอง เชิดชู บุคลากรผู
มีการปฏิบัติราชการ ที่มีผลงาน
ดีเดน 

มีการดําเนินการประกาศยกยอง
ขาราชการที่ มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดีเดน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติ
ราชการตอไป 

 

 4.4 จริยธรรมขาราชการสวน 
ทองถิ่น ขอบังคับวาดวยจรรยา 
ขาราชการสวนทองถิ่น 

-จัดอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

 

 4.5 ประเมินความพึงพอใจ ของ
บุคลากรเกี่ยวกับการ บริหารงาน
บุคคล 

มีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของ บุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้ง ในดานการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน 
บําเหน็จ ความชอบ พรอมทั้งติดตามและ
นําผลการ ประเมินมาพัฒนา 

 

5. นโยบายการ 
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

5.1 การมอบหมายงาน มีการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
มอบหมาย งานแกผูใตบังคับบัญชา อยาง
เปนธรรม รวมทั้งการควบคุม กํากับ
ติดตาม ดูแล ให เปนไปตามหลักเกณฑ
และระเบียบที่ เกี่ยวของ 

 

 5.2 การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง 

มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรแตละตําแหนงตามเกณฑ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถตามสายงาน 

 

 5.3 การพิจารณาความดี 
ความชอบตามผลการปฏิบัติ 
ราชการ อยางเปนธรรม เสมอ 
ภาค ตรวจสอบได 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
อบต.ครั้งที่2/2563 ใหเปนไปตามผลการ 
ประเมินการปฏิบัติราชการ ผาน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 



  



 

 


