
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

1. นโยบายดานการสรรหา
ปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน 
และการบริหารอัตรากําลัง 

เพ่ือเปนการวางแผนสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การ
จัดกรอบอัตรากําลังและการบริหาร
อัตรากําลังใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจขององคกร มีการวางเสนทาง
ความกาวหนาของสายงาน มีความ
คลองตัวตอการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของหนวยงานในองคกร  

อัตรากําลังสอดคลองกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ และภาพรวมของ
องคกร  ไมมีตําแหนงวางใน
กรอบอัตรากําลัง การ
บริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 
ไมเกินรอยละ 40 

ดําเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง เพ่ือกําหนด
ตําแหนงและพิจารณาปรับปรุง
ภาระงานใหสอดคลองกับสวน
ราชการในปจจุบนั 

ประเมินจากอัตรากําลังท่ีมีอยู ซ่ึงเปน
ตําแหนงวาง และเพ่ือใหสอดคลองตาม
แนวทางการปรับลดภาระคาใชจายดาน
งานบคุคล 

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 
 

เปนการวางแผนลวงหนาในการกําหนด
อัตรากําลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน
ปจจุบัน รวมถึงปริมาณงานท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ภายใน 3 ป การกําหนดแนวทางพัฒนา
คน มาตรการสงเสริมขวัญกําลังใจ และ
มาตรการลงโทษทางวินัย  

การโอนพนักงานสวนตําบลไป
ดํารงตําแนงพนักงานสวนตําบล
สังกัดอ่ืน 

 

การรับโอนพนักงานสวนตําบล
หรือขาราชการประเภทอ่ืนหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 

ใชระยะเวลาในการขอใชบัญชีของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

1. นโยบายดานการสรรหา
ปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน 
และการบริหารอัตรากําลัง 

  ประกาศโครงสรางสวนราชการ
ขนาดกลางเปนประเภทสามัญ 

เปนการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
งาน หนาท่ีความรับผิดชอบในแตละ
สวนราชการใหชัดเจนข้ึน ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสราง
สวนราชการและระดับตําแหนงของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2562 

สรรหาบุคคลมาบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานจาง ตามตําแหนง
ท่ีวาง 

 

ระยะเวลาการสรรหา บรรจุแตงตั้ง และ
การปฏิบัติงาน ตองรอให ก.อบต.
จังหวัดเห็นชอบ ซ่ึงใชระยะเวลานาน
พอสมควร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

2. นโยบายดานการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร
ตามตําแหนง ครบทุกตําแหนงอยาง
เปนระบบและท่ัวถึงตอเนื่อง โดยการ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ศักยภาพ
และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม  

ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดลดลง
กระบวนการทํางานควบทุก
ข้ันตอน เพ่ือลดขอรองเรียน
ดานพฤติกรรมและการทํางาน 

จัดลงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม เพ่ิมพูนความรูในสาย
งาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร 
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนจัด 

 

บุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจใน
งานท่ีตองปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน หลังจากท่ี
ไดรับการฝกอบรม   

ดําเนินการประเมินพนักงาน
สวนตําบล ตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ในความรู 
ทักษะ และสมรรถนะ 

 

พนักงานสวนตําบลไดรับการประเมิน
อยางถูกตอง เหมาะสม และยุติธรรม 
ตามตําแหนงของแตละสายงาน  

กิจกรรมสงเสริมใหพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง เปนจิต
อาสาพัฒนาหมูบานในเขต
ตําบลหนองบอน 

 

เปนการสงเสริม สรางความสามัคคีใน
หนวยงาน และเปนการสรางจิตสํานึกให
พนักงานมีความเสียสละและอุทิศการ
ทํางานใหแกสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

3. นโยบายดานสวัสดิการ 
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

เพ่ือเสรมสรางขวัญกําลังใจใหแก
พนักงาน ทําใหเกิดความสามัคคีแก
องคกร และสรางความม่ันใจใหแก
พนักงานในการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติงานเปนไปดวยดี 
ทันเวลาท่ีกําหนด ลดความ
ผิดพลาดในการทํางาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2 รอบการประเมิน การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
การเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
จางประจําป พ.ศ. 2563 

 

มีการประเมินผลอยางเปนธรรมจาก
ผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการ
กลั่นกรอง โดยพิจารณาจากเอกสารและ
ผลการปฏิบัติงานจริง และมีการ
กลั่นกรองคะแนนในรูปคณะกรรมการ 
โดยนําผลการปฏิบัติงาน การขาด ลา 
มาสาย และความผิดทางวินัย มารวม
พิจารณา    

มาตรการปองกันการติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดให
มีเจลลางมือ หนากากอนามัย 
สําหรับพนักงาน และผูมาติดตอ
ราชการ และใหพนักงานทุกคน
สวมใสหนากากอนามัย
ตลอดเวลา  

พนักงาน และผูมาติดตอราชการมีความ
ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 

สงเสริมปจจัยในหองทํางานให
นาอยู เชน โตะ เกาอ้ี ให
เหมาะสม และมีเทคโนโลยีใน
การทํางานท่ีทันสมัย ครบถวน 
รวมท้ังทําความสะอาด
สํานักงานใหสะอาด 

 

หองทํางานยังคับแคบ ถาเทียบกับ
จํานวนบุคลากร 

 



 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

4. นโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย 

เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสํานึก 
ตลอดจนคานิยมในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร ใหมีคุณภาพ คุณธรรม 
และความรับผิดชอบ  

บุคลากรในสังกัดประพฤติตน
อยางซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ 
ตอหนาท่ี เสียสละตอสวนรวม 
ยึดถือในความถูกตอง 

แจงใหบุคลากรในสังกัด ทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ
ทองถ่ิน และขอบังคับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอน วา
ดวยจรรยาบรรณขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

บุคลากรในสังกัด ทราบถึงประมวล
จริยธรรมขาราชการทองถ่ิน และ
สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ได 

ผูบังคับบัญชา มอบหมายงาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง
ควบคุม กํากับ ติดตาม และ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ให
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ 

เปนการมอบหมายงานใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมและ
ท่ัวถึง ไมเปนการสรางภาระงานใหแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ 

สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนการเสริมสราง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริต  

 

บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ลดปญหาท่ีจะเกิดการ
รองเรียนแกเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

 


