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ค าน า 
   รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ประกาศใช้บังคับ    
เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล               
จ านวน 7 กระบวนงาน ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย        
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค      
และข้อเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล       
ให้สาธารณชนได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะน า การด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และน าข้อแนะน า
ของประชาชนไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว และขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนให้
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศเมื่อวันที่             
4 มีนาคม 2564 เป็นการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน  
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ   
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน         
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การวางแผนก าลังคน 
    นโยบาย 

         1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในให้มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน  และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    2. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน ต าแหน่ง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ     
สมรรถนะที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ         
ส่วนราชการภายใน 
   3. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล ให้เพียงพอ เกิดความคุ้มค่า 
   4. ให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการใช้ก าลังคน ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ความต้องการก าลังคน งบประมาณ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ึนในอนาคต 
   5. ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  ผลการด าเนินงาน 
    มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
สรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด ดังนี้ 

  (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (2) วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ โดยวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ,แผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละส่วน 
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ราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า และอยู่ในอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายหรือไม่ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ
ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   (3) วิ เคราะห์เพ่ือประเมินความต้องการก าลังคนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า 
ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และต าแหน่งใดที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการวิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน พิจารณาได้จากภารกิจ และปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดคะเนว่าจะมีเพ่ิมข้ึนในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
   (4) ท าการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และต าแหน่ง 
เพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด  

  (5) ท าการส ารวจ ประเมินความรู้  ความสามารถของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   เพ่ือวางแผนการพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
   (6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น มาจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ในส่วนราชการต่างๆ    
      (7 )  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสิ งห์บุ รี น า เสนอแผนอัตราก าลั ง  3 ปีที่ ไ ด้ จั ดท าขึ้ น ให ้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.สิงห์บุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (8) เมื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อไป 
 ปัญหา อุปสรรค  
 1. การสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตราก าลัง มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา หากไม่
สามารถด าเนินการสรรหาได้ภายใน 1 ปี จะต้องยุบเลิกอัตราต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง หากจะก าหนด
ต าแหน่งใหม่จะต้องมีการก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) อีกครั้ง  
 2. ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีข้อจ ากัดต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเป็นอิสระและมีคล่องตัว 
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2. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง  
    นโยบาย 

         1. กระบวนการ สรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ใช้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด 
     2. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคน       
ของส่วนราชการภายใน และกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ
นั้นๆ 

     ผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีด าเนินการด้านการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใหม่  
   บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ราย นายส าเริง  สุขกาย ต าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 459/2563 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2563  โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 2563  
  การแต่งตั้งข้าราชการสายผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกและคัดเลือกได้  
   - มีค าสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร จ านวน ๔ ราย ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
  - มีค าสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหามาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสายบริหาร  จ านวน ๔  ราย ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ๒๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่     
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  - มีค าสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหามาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสายบริหาร  จ านวน ๒  ราย ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ๕๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่     
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ๕๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

    ปัญหา อุปสรรค 
    1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดอิสระในการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงการสรรหา

ต าแหน่งสายงานบริหารหรือการแต่งตั้งสายงานบริหารให้สูงขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของพ้ืนที่ เนื่องจาก
อ านาจในการสรรหาเป็นอ านาจของส่วนกลาง เมื่อมีการสรรหาและจัดส่งผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกได้มาบรรจุแต่งตั้ง บางรายปฏิบัติงานไม่ถึง 2 เดือนก็ย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม ท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจงานขาดความต่อเนื่อง 

    2. การโอนย้ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทยังเป็นไปได้ยาก 
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    ข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น มีอิสระ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 3. การพัฒนาบุคลากร 
    นโยบาย 

     1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด  
     2. ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ คุ้มค่า (ภาคผนวก) 
     3. ให้มีการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก และการพัฒนาหลังได้รับการบรรจุ      
และแต่งตั้งจนถึงเกษียณอายุราชการ ตามความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน และประโยชน์
ของตัวบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ 
     4. การพัฒนาบุคลากร อาจด าเนินการเอง หรือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร       
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) หรือสถาบันพัฒนาบุคลากร  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ก าหนดหรือจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ต้ องเป็นไปตาม
แผนพัฒนา 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 
     5. ให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

      ผลการด าเนินงาน 
     มีการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และน าข้อมูลจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564 - 2566) โดยตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ  ทุกสายงานจึงได้ก าหนดแผนงานพัฒนาความรู้สู่ความเป็น
มืออาชีพนั้น  โดยมุ่งพัฒนาทั้งความรู้นี้ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน  ความรู้และทักษะในการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้และการจัดการสมัยใหม่  พัฒนากรอบแนวความคิดให้กว้างไกล และเป็นสากล  รวมถึงการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และทั่วถึงเพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรีและลูกจ้างก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจากประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  โดยกว้างขวาง  ตามเจตนารมณ์
ในการพัฒนาประชารัฐและนโยบายรัฐบาลต่อไป 
    ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทยตกอยู่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ

การศึกษาอบรมตามห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีข้อจ ากัดและต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด 

     ปัญหา อุปสรรค 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การศึกษาอบรม

ตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่สามารถด าเนินการได้ 
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     ข้อเสนอแนะ 
     ควรปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาอบรม ณ ที่ตั้ง เป็นการศึกษา อบรมทางออนไลน์ ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     นโยบาย 
     1. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข                    
ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด  
     2. ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ การ
ด าเนินการทางวินัย การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง และการต่อสัญญาจ้าง 

     ผลการด าเนินงาน 
      1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก    
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าจ้างประจ า การเลื่อนค่าตอบแทน 
และการต่อสัญญาจ้าง 

    2. น าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ และเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจ าให้กับลูกจ้างประจ า ครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564  

    ปัญหา อุปสรรค 
    1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
    2. การโอนย้ายในระหว่างวงรอบการประเมิน มีผลต่อผลการประเมินผลการปฏิบัติของผู้รับการ

ประเมินในทางลบ 

    ข้อเสนอแนะ 
    1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    2. การก าหนดวันรับโอนหรือให้โอนควรก าหนดในวันที่ครบวงรอบการประเมิน 6 เดือน  

5. การสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ 
    นโยบาย 

     1. ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดีให้รักและคงอยู่ในหน่วยงาน ในรูปแบบ
ของการพัฒนา ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจ าปี                
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด 
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     2. ให้มีการลงโทษบุคลากรที่กระท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติหรือนโยบาย              
ที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศ
ก าหนดว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ไม่ว่าทางอาญา ทางแพ่งหรือทางวินัย 

    ผลการด าเนินงาน 
    1. มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจ าปี) 
    2. มีการด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พิเศษ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจ าปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    3. มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย         

การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
    4. มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ท าคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    5. ในครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในสังกัดกระท า

ความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัยแต่อย่างใด 

    ปัญหา อุปสรรค 
    การพิจารณาก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(เงินรางวัลประจ าปี) มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

    ข้อเสนอแนะ 
    ควรน าข้อสังเกตของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)มา

ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบ 

6. การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
    นโยบาย 
    1. ให้มีประกาศหรือจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

      2. ให้มีการก าหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส      
ในการปฏิบัติงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการที่ก าหนด เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
     3. ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์          
ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด มาใช้ในการควบคุม ดูแล 
บังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ นโยบาย 
รวมถึงประมวลจริยธรรมและมาตรการภายในที่ก าหนด 
     4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ นโยบาย รวมถึงประมวลจริยธรรมและมาตรการภายในที่ก าหนด  
โดยเคร่งครัด เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
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      ผลการด าเนินงาน 
      1. มีการจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

     2. มีการประกาศก าหนดมาตรมาตรการภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

      3. มีการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการที่ก าหนด เช่น  โครงการ
อบรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 

      4. มีการประชุมประจ าหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

      ปัญหา อุปสรรค 
     โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการที่ก าหนด เกิดเป็นรูปธรรม

ค่อนข้างน้อย 
      ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการก ากับติดตามส่วนราชการน ามาตรการที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น ควรจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

 7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     นโยบาย 
     1. ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานให้มีความสะดวก เหมาะสมกับหน้าที่    
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

    2. ให้มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

    3. มีการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  และผู้ปฏิบัติ ด้วยกัน
เองเป็นประจ าและต่อเนื่อง   

      ผลการด าเนินงาน 
     1. มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท างาน เพ่ือให้การจัดแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสัดส่วน  
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
     2. มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
     3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก ที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการอย่างเหมาะสม 
     4. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (โครงการ
สวดมนต์ ไหว้พระประจ าสัปดาห์) 
     ปัญหา อุปสรรค 
     การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรหลังเกษียณอายุราชการ 
     ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหลังเกษียณให้กับบุคลากรที่
จะเกษียณอายุราชการ 

…………………………… 



 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. การวางแผนก าลังคน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนก าลัง 3 ปี (2564-2566) 



 
 

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.การสรรหา บรรจุและติดตั้ง 

ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จากสอบแข่งขัน สอบคัดเลือด และคัดเลือก 

 



 
 

ค าสั่งรับโอน 

ค าสั่งให้โอน 

 



 
 

3.การพัฒนาบุคลากร 

เอกสารส ารวจความต้องการพัฒนา 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 



 
 

 

เอกสารแสดงการจัดอบรมหรือส่งตัวบุคลากรไปศึกษา อบรม 

 

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 

เอกสารหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการประเมิน 

 

เอกสารแบบประเมิน 

 

 

 



 
 

เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 

 

 

 



 
 

5.การสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ 

เอกสารบันทึกขออนุมัติก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เอกสารประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดประโยชน์ผลตอบแทนอ่ืน 



 
 

เอกสารประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินการทางวินัย 

6.การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 เอกสารประมวลจริยธรรม 



 
 

เอกสารประกาศก าหนดมาตรการภายใน 

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 



 
 

โครงการอบรมเครือข่าย 

  

7.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การปรับปรุงห้องฝ่ายบุคคลและฝ่ายนิติการ 



 
 

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ที่จัดซื้อมาใหม่ช่วงเลือกตั้ง 



 
 

การติดตั้งอินเตอร์เน็ต 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


