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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.นโยบายด้านการวางแผน
อัตราก าลัง 
 

- เพ่ือเป็นการวางแผน
สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้างระบบงานการจัด
กรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กรและเพียงพอมีการ
วางเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานมีความคล่องตัวต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร 

- อัตราก าลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงานภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการและภาพรวมในองค์กร
ไม่มีต าแหน่งว่างในกรอบอัตรา 
ก าลังการบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพระรามเก้าใช้จ่าย
ตามมาตรา 35 ไม่เกินร้อยละ 
40 

- ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปี
งบประมาณ 2564 ถึง 2566 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 โดยการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการตามประกาศ   
ก.อบต และก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการท่ัวไปและพนักงานจ้างเพ่ือให้
สอดคล้องกับปริมาณงานอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร  
 
-ประกาศการรับโอนข้าราชการประเภท
อ่ืนมาด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

- การวางแผนล่วงหน้าในการ
ก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ปริมาณปัจจุบันและเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงานภารกิจ
ถ่ายโอนจากส่วน กลาง ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนตามหนังสือ สั่งการ 
 
 
 
 
-เป็นการสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งว่างเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ ใช้
ระยะเวลาการรับโอนนานต้อง
พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ส าหรับข้าราชการอ่ืนมาเป็น
พนักงานส่วนต าบล 
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    -ผู้บริหารมีนโยบายรับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนต าบลหรือคล้ายกับ
ประเทศอ่ืนแต่ไม่มีนโยบายขอใช้
บัญชีหรือขอใช้ไปแล้วแต่ผู้สอบ
ผ่านขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่ต้องการ
ไม่เพียงพอรวมถึงระยะเวลาการ
สรรหาการบรรจุแต่งตั้งอาจต้องใช้
เวลาเนื่องจากบุคคลที่จะโอนได้
มากมีเหตุผลความจ าเป็นหลาย
ประการที่ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ 

2.นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

-เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรตามต าแหน่งสายงาน
ครบทุกต าแหน่งสายงานอย่าง
เป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม 

-ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานความผิดพลาดลดลง
กระบวนการท างานครบทุก
ขั้นตอนไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมและการท างาน 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและ
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง เพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ในการท างานสร้าง
ความสามัคคีในองค์กรในการท างาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้นอก
สถานที่ 

-สถานการณ์แพร่ระบาดโรค 
covid-19 ท าให้การส่งบุคลากร
เข้าอบรมไม่เป็นไปตามนโยบาย
และแผน พัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
งบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอใน
การส่งให้บุคลากรเข้าอบรม 
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3. นโยบายด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

-เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้กับ
พนักงานและเกิดความลับ
ความทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ
ให้กับองค์กรและสร้างความ
มั่นใจให้กับทุกเวลากรใน
ความปลอดภัยในการท างาน 

-ผลการปฏิบัติงานดี ส าเร็จ
ทันเวลาที่ก าหนดความ
ผิดพลาดในการท างานมีน้อย 
ข้อร้องเรียนไม่มี มีการท างาน
เป็นทีม 

-ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่นในแต่ละรอบ
การประเมิน 

- จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้กับคณะ
ผู้บริหารงานบุคคลพนักงานจ้างทุกคน 

-จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทุกวัน
พุธเพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่
สภาพแวดล้อมในการท างานสะอาด 

-มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
คือ จัดเจลล้างมือ หนา้กากอนามัย
ส าหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ
รวมถึงปิดประกาศให้ทุกคนในใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมทั้งให้
หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง 
 

-ด าเนินการตามประกาศ ก.อบต
จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
- บุคลากรให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมเป็นอย่างดี  
 

-บุคลากรให้ความร่วมมือ มี
กิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี
และส่งผลให้องค์กรน่าอยู่ 
 

-เป็นมาตรการที่ดีพนักงานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นแต่เวลาปฏิบัติงาน
ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้
เท่าท่ีควร 
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   -ส่งเสริมปัจจัยในห้องท างานให้น่าอยู่
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณท างานที่
เหมาะสม เทคโนโลยีในการท างาน
ทันสมัยครบถ้วนเพียงพอ จัดให้มี
แม่บ้านท าความสะอาดในส านักงานให้
สะอาดตลอดเวลา 

-ห้องท างานยังคบัแคบอยู่ถ้าเทียบ
กับจ านวนบุคลากร และอุปกรณ์ใน
การใช้งานจัดเก็บเอกสารยังมีน้อย 
ท าให้การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
ระเบียบ 

4.นโยบายด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

- เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 

-ระดับคะแนนจากแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ,พนักงานจ้าง และ
พนักงานครู  
 

-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบ
การประเมิน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลครั้งที่ 1 และ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 การเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูครั้งที่ 1 และ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และการ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2564 

-เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชาและคณะ   
กรรมการกลั่นกรอง เนื่องจาก
พิจารณาเอกสารผลงานการ
ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติจริงและการ
กลั่นกรองคะแนนในรูปคณะ 
กรรมการรวมทั้งการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนก็อยู่ในรูปของคณะ 
กรรมการและน าผลการปฏิบัติงาน
การขาด ลา มาสาย และความ
ประพฤติผิดวินัยมาพิจารณาร่วม 

 


