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ค าน า 
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย จ านวน 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง ด้านการพัฒนาบุคลากร        
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ   
รักษาวินัย  และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
สภาพปัญหา อุปสรรค ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้สาธารณชนได้รับทราบ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะน า การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และน าข้อแนะน าของประชาชนไปพัฒนาปรับปรุง
นโยบายและการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการน าผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาปรับปรุง นโยบาย การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป        
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาแนะน า และขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่สนับสนุนให้การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ด าเนินการตามประเด็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดไว้  จ านวน ๗ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนก าลังคน  ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย และด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นนโยบายทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
    แนวทางด าเนินงาน 

         1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในให้มีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     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 

     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
     2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีการก าหนดต าแหน่งและสามารถจัดอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย 
     3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกินร้อยละสี่สิบของบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่กฎหมายก าหนด 
     5. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถใช้บุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     6. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถก าหนดแนวทางการการพัฒนา ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     ตัวชี้วัด 
     การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ถูกต้องตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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     ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
    มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ถูกต้องตามแนวทางที่        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ดังนี้ 

  (1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ให้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผน          
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการ
จัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (2) มีการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ,แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ                     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
และสภาพปัญหาความต้องการภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไร          
ที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า และอยู่ในอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือ        
ตามนโยบายหรือไม่ มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และภัยคุกคาม รวมถึง
แนวทางในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT เพ่ือให้การด าเนินการ     
เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   (3) มีการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความต้องการก าลังคนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า 
ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และต าแหน่งใดที่มี   
ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่         
และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการ
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน พิจารณาจากภารกิจ และปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดคะเนว่าจะมี
เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
   (4) มีการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และต าแหน่ง 
เพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด  

  (5) มีการส ารวจ ประเมินความรู้ ความสามารถของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือวางแผนการพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
   (6) มีการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น มาจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ  ลูกจ้าง            
และพนักงานจ้าง ในส่วนราชการต่างๆ    
      (7) มีการน าแผนอัตราก าลัง 3 ปีเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯก าหนด ก่อนประกาศใช้บังคับ 
    (8) มีการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง 
การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี                 
เป็นระยะเวลา 3 ปี (2561 - 2563) 
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     ปัญหา อุปสรรค  
     มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ในระหว่างปี  

 2. ด้านการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง  
    แนวทางด าเนินงาน 

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

          วัตถุประสงค์ 
     1. เ พ่ือให้การใช้ต าแหน่งเป็นไปตามภารกิจและความต้องการของส่วนราชการภายใน              
ตามโครงสร้างภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
     2. เพื่อให้การสรรหาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

     ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของจ านวนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 
     2. ร้อยละของจ านวนต าแหน่งที่บรรจุ ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  คิดเป็น    
ร้อยละ 80 

     ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
      การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้ปฏิบัติงาน และ
สายงานผู้บริหาร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.) ประกาศก าหนด คิดเป็น             
ร้อยละ 100 และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ 100 

    ปัญหา อุปสรรค 
    1. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง ยังไม่เป็นไปตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    2. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง เกิดความล่าช้า ท าให้ภารกิจงานไม่คล่องตัวและไม่ต่อเนื่อง 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางด าเนินงาน 

      1. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน            
ของบุคลากรในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด  
      2. ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ คุ้มค่า  
      3. ให้มีการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก และการพัฒนาหลังได้รับการบรรจุ      
และแต่งตั้งจนถึงเกษียณอายุราชการ ตามความจ าเป็น เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน และประโยชน์
ของตัวบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ 
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      4. การพัฒนาบุคลากร อาจด าเนินการเอง หรือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร       
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) หรือสถาบันพัฒนาบุคลากร  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ก าหนดหรือจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนา 3 ปี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 
      5. ให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

     วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและฝีมือการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ท่าทีในการปฏิบัติงาน 
     3. เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน 
     4. เพื่อพัฒนาองค์กร 

     ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยจะต้องมีบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
     2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่งตามคุณสมบัติและสมรรถนะตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

      ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
     มีการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด และน าข้อมูลจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561 - 2563) และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการเลื่อนระดับต าแหน่งตามคุณสมบัติและสมรรถนะ    
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครบถ้วน 

     ปัญหา อุปสรรค 
     บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาอบรมยังไม่สามารถน าความรู้และทักษะมาถ่ายทอด    
และพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

 4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     แนวทางด าเนินงาน 
     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 

     วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ 
     2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนการปฏิบัติงาน 
     3. เพื่อสร้างความเป็นธรรมกับหน่วยงานและบุคลากรต่อผลการปฏิบัติงาน 
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     ตัวช้ีวัด 
     จ านวนครั้งการประเมิน โดยต้องมีการประเมินไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 

     ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
      มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปีละ ๒ ครั้ง     
โดยน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าจ้างประจ า 
การเลื่อนค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 

    ปัญหา อุปสรรค 
    น าผลการประเมินมาใช้อย่างประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน 

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ 
    แนวทางด าเนินงาน 

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

     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือรักษาคนดีไว้กับหน่วยงาน 
     2. เพื่อพัฒนาคนไม่ดีหรือก าจัดคนไม่ได้ออกไปจากหน่วยงาน 

     ตัวช้ีวัด 
     ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ออกจากงาน นอกจากเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ 0 

    ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
    1. มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจ าปี) 
    2. มีจ่ายเงินรางวัลประจ าปีให้กับบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    3. มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย         

การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
    4. มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ท าคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีบุคลากรลาออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ 

    ปัญหา อุปสรรค 
    การตอบแทนผลงานยังมีข้อจ ากัด 
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6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
    แนวทางด าเนินงาน 
    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 

     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากร 
     2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
     3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ประชาชนเกิดความยอมรับ 
     4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยให้กับบุคลากร 

     ตัวช้ีวัด 
     จ านวนข้อร้องเรียนบุคลากรกระท าผิดประมวลจริยธรรมหรือวินัย 

     ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
      1. มีการจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

     2. มีการประกาศก าหนดมาตรมาตรการภายในเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามมาตรการที่ก าหนด เช่น  โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตให้ กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      4. มีการประชุมประจ าหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
      5. ไม่มีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรกระท าผิดประมวลจริยธรรมหรือวินัย 

      ปัญหา อุปสรรค 
     ไม่มี 

 7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     แนวทางด าเนินงาน 
     1. ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานให้มีความสะดวก เหมาะสมกับหน้าที่    
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

    2. ให้มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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    3. มีการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  และผู้ปฏิบัติด้วยกัน
เองเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้บุคลากรมีท่ีพักอาศัยที่ถูกสุขลักษณ์มีความเหมาะสม 
    2. เพื่อให้บุคลากรมีสถานที่ท างานและเครื่องอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม  
    3. เพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากร 

    ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนบ้านพักหรือที่ท างานที่มีการปรับปรุง 
    2. จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจัดหาเพิ่มเติม   

      ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
     1. มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ท างาน เพ่ือให้การจัดแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสัดส่วน 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
     2. มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
     3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพัก ที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการอย่างเหมาะสม 
     4. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (โครงการสวด
มนต์ ไหว้พระประจ าสัปดาห์) 

     ปัญหา อุปสรรค 
     การจัดสวัสดิการบุคลากร ยังไม่ครอบคลุม 

............................... 
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ส่วนที่ 2 
ปัญหาและอุปสรรคเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ประเด็นนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
ปี 2562 ปี 2563 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
ระหว่างปี  

มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
ระหว่างปี  

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

2. ด้านการสรรหา การบรรจุ 
    และแต่งตั้ง 

การสรรหา การบรรจุและ
แต่งตั้ง ยังไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ล่าช้า 
ท าให้ภารกิจงานไม่คล่องตัว
และไม่ต่อเนื่อง 

การสรรหา การบรรจุและ
แต่งตั้ง ยังไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ล่าช้า 
ท าให้ภารกิจงาน  ไม่คล่องตัว
และไม่ต่อเนื่อง 

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
จากการศึกษาอบรมยังไม่
สามารถน าความรู้และทักษะ
มาถ่ายทอดและพัฒนางาน   
ในหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากขาดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์      
ที่ทันสมัย 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
จากการศึกษาอบรมยังไม่
สามารถน าความรู้และทักษะ
มาถ่ายทอดและพัฒนางาน   
ในหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากขาดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์     
ที่ทันสมัย 

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

4. ด้านการประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน 

น าผลการประเมินมาใช้อย่าง
ประกอบการพิจารณา 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน 
เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เน้นผลงาน โดยไม่พิจารณา
พฤติกรรม 

น าผลการประเมินมาใช้อย่าง
ประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน เช่น 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เน้น
ผลงานอย่างเดียว โดยไม่
พิจารณาพฤติกรรม 

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
    และการลงโทษ 
 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณี
พิเศษ ก าหนดให้เป็นไปตาม
โควตาและวงเงินที่หลักเกณฑ์
ก าหนดท าให้การตอบแทน
ผลงานของบุคลากรมีข้อจ ากัด   

การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณี
พิเศษ ก าหนดให้เป็นไปตาม
โควตาและวงเงินที่หลักเกณฑ์
ก าหนดท าให้การตอบแทน
ผลงานของบุคลากรมีข้อจ ากัด   

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
    และการรักษาวินัย 

ไม่มี ไม่มี เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การจัดสวัสดิการบุคลากร ยัง
ไม่ครอบคลุม 

การจัดสวัสดิการบุคลากร ยัง
ไม่ครอบคลุม 

เหมือนกัน 
ไม่เหมือนกัน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นนโยบาย ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการวางแผนก าลังคน มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังระหว่าง

ปี เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ
ไม่ครอบคลุมสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

ควรน ายุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท 
แผ น พั ฒน า เ ศ ร ษฐ กิ จ แล ะสั ง ค ม
แห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
มาประกอบการศึกษา วิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

2. ด้านการสรรหา การบรรจุ 
    และแต่งตั้ง 

การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง ยังไม่
เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงาน เกิดความล่าช้า ท าให้
ภารกิจงาน  ไม่คล่องตัวและไม่ต่อเนื่อง 

ควรแก้ไขกฎหมายด้านการบริหารงาน
บุคคล เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นมี อิสระในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจาก
การศึกษาอบรมยังไม่สามารถน า
ความรู้และทักษะมาถ่ายทอดและ
พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณท์ี่ทันสมัย 

ควรจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินมาใช้อย่าง
ประกอบการพิจารณา 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน เช่น 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เน้นผลงาน   
โดยไม่พิจารณาพฤติกรรม 

เน้นย้ า ให้ผู้ บั งคับบัญชาน าผลการ
ประเมินผลงานและพฤติกรรมประกอบ
กันในการพิจารณาความดีความชอบ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรม
ของบุคลากร 

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
    และการลงโทษ 
 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ 
ก าหนดให้เป็นไปตามโควตาและวงเงิน
ที่หลักเกณฑ์ก าหนดท าให้การตอบ
แทนผลงานของบุคลากรมีข้อจ ากัด   

การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจควรพิจารณาให้กระจาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานตามผลสัมฤทธิ์
ของงาน ไม่เป็นไปแบบกระจุกตัวตาม
ก ลุ่ ม ง า น ห รื อ ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ใ ด โ ด ย
เฉพาะเจาะจง  เช่น  การ เลื่ อนขั้ น
เงินเดือน 

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
    และการรักษาวินัย 

ไม่มี จัดกิจกรรมและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และการรักษาวินัยอย่างสม่ าเสมอ 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการบุคลากร ยังไม่
ครอบคลุม 

ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตหลังเกษียณ
ให้กับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และ
จัดให้มีกฎหมายก าหนดในเรื่ องการจัด
สวัสดิการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



 


