


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

นโยบายดา้นการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและ
อัตราก าลัง 

เพื่อเป็นการวางแผนสนับสนุน
และส่งเสรมิให้มีโครงสร้าง 
ระบบงานการจดักรอบ
อัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอ มีการ   
วางเส้นทางความก้าวหน้า 

อัตราก าลังสอดคล้องกับ ปริมาณงาน 
ภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ   
แต่ละส่วนราชการ และภาพรวม        
ในองค์กร ไม่มีต าแหน่งว่างในกรอบ
อัตราก าลัง การบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ภาระคา่ใช้จ่าย ตามมาตร 35 ไมเ่กิน
ร้อยละ 40 

ปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2524 
โดยการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ตามประกาศ ก.อบต. และก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการทั่วไป และ
พนักงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน อ านาจ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบขององค์กร 

เป็นการวางแผนล่วงหน้า     
ในการก าหนดอัตราก าลัง    
ให้สอดคล้องกับปรมิาณ
ปัจจุบันและเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
ภารกิจถ่ายโอนจากส่วนกลาง 
ปฏิบัติงานเร่งด่วน            
ตามหนังสือสั่งการ 

   การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น     
มาด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

เป็นการสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งว่าง เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ ใช้ระยะเวลา
การรับโอนนาน ต้องพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ส าหรับข้าราชการทหาร      
มาเป็นพนักงานส่วนต าบล 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบล
และข้าราชการประเภทอื่นมาด ารง
ต าแหน่งว่าง 

ผู้บริหารมีนโยบายรับโอน(ย้าย)พนักงาน
ส่วนต าบลหรือข้าราชการประเภทอื่น แต่
ไม่มีนโยบายการใช้บัญชีหรือขอใฃไ้ปแล้ว 
แต่ผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่
ต้องการไมเ่พียงพอ รวมถึงระยะเวลาการ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง อาจต้องใช้เวลา 
เนื่องจากบุคคลที่จะ(โอน)ย้ายมา มีเหตผุล
ความจ าเป็นหลายประการที่ใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจ 

2.นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้มีการะพัฒนา
บุคคลากรตามต าแหน่ง สาย
งานครบทุกต าแหน่งสายงาน
อย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และ
ต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการ
ท างานท่ีเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด
ลดลง กระบวนการท างาน
ครบทุกข้ันตอน ไมม่ีข้อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรมและ
การท างาน 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
และหน่วยงานจดัฝึกอบรมเอง เพิม่พูน
ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน 
สร้างความสามัคคีในองค์กร    ในการ
ท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้
นอกสถานท่ี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค            
โควิด -19 ท าให้การส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมไม่เป็นไปตามนโยบายและ
พัฒนาบุคลากร  รวมทั้งงบประมาณที่ตั้ง
ไว้มีไม่เพียงพอในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

จัดท าโครงการอบรมคณุธรรม – 
จริยธรรม ปลุกจิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี วิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้ ความช านาญในการให้ความรู ้
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3. นโยบายด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

  องค์กรจัดให้มีเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค 
และไลท ์ในการสนบัสนุนการท างาน 
ไว้ส าหรับประชาสัมพันธผ์ลงานการ
ปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร 
มาตรการหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบตัิงานเช่ือมต่อหน่วยงาน
อื่น ในการค้นหาข้อมูลรวมถึงการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์    ถามตอบ
ปัญหา ข้อสงสัยจากประชาชนเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทย
แลนด์ 4.0  

เสนอแนะให้มรีะบบสารสนเทศแบบ one 
stop service และระบบการให้บริการ
ผ่านเว็บไซด์ของ อบต.เพื่อความรวดเร็วใน
การให้บริการ และสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Intergrity and transparency 
Assesdment:ITA) 

   องค์กรมีไลท์กลุ่มเพื่อใช้ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร แจ้งเวียนให้
ทราบถือปฏิบัติ และสั่งงานรวมถึงการ
รายงานผลให้ผู้บังคับบญัชาทราบ 

เป็นรูปแบบการท างานแบบลดขั้นตอน 
ประหยดัและเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่
ยังมีบุคลากรในสังกัดส่วนน้อยท่ีไม่ให้
ความร่วมมือด้านเทคโนโลย ี

องค์การจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ด้าน
เทคโนโลยี ให้กับพนักงาน เจ้าหนา้ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย สามารถ
ใช้ทรัพยากรร่วมได้อย่างประหยัด ใน
ระบบเครือข่าย การแชรเ์ครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร และสามารถสัง่
พิมพ์งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
มีมาตรการเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

เพื่อสร้างก าลังใจให้กับ
พนักงาน และเกิดความรัก 
ความทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ
ให้กับองค์กร และสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคลากรในความ
ปลอดภัยในการท างาน 

ผลการปฏิบตัิงานดี 
ส าเรจ็ ทันเวลาที่ก าหนด 
ความผิดพลาดในการ
ท างานเป็นทีม 

จัดท าโครงการเชิดชูคนดี มคีุณธรรม      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เป็นโครงการที่ดี สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ที่ไดร้ับ
ใบประกาศ และกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน 

   จัดกิจกรรมวันคลา้ยวันเกิดให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ทุกคน 

บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างด ี

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ไดร้ับการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเด่นในแตล่ะรอบ
การประเมิน 

ด าเนินการตามประกาศ ก.อบต.บรุีรัมย ์

ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครวั
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ท่ีเกิดจาก
การสญูเสยีบุคคลในครอบครัว 

บุคลากรเกิดความรักใคร่ รักองค์กร ทุ่มเทก าลังใจ
ในการท างานและมจีิตสาธารณะ 

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกวันพุธ เพื่อให้
องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อม
ในการท างานสะอาด 

บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความสามัคคี และส่งผลให้องค์กรน่าอยู่ 
. 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4. นโยบายด้านสวัสดิการ     
มีมาตรการเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง(ต่อ) 

  มีมาตรการป้องกันและการติดต่อเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 คือจัดเจลล้างมือ หน้ากาก
อนามัย ส าหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อ
ราชการ รวมถึงปิดประกาศให้ทุกคนใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งหมั่น
ล้างมือบ่อยครั้ง 

เป็นมาตรการที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น แต่ควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าส านักงาน 

   การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2 รอบการ
ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล ครั้งท่ี 1 และ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 การเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครู ครั้งท่ี 1 และ 2 
ประจ าปีงบประมาณ  2565 และการ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการกลั่นกรอง 
เนื่องจากพิจารณาจากเอกสารผลงานการ
ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัตจิริง และกลั่นกรองคะแนนใน
รูปคณะกรรมการ รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนก็อยู่ในรูปคณะกรรมการ และน าผลการ
ปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย และความ
ประพฤตผิิดวินัยมาพิจารณาร่วม 

ส่งเสริมปัจจยัในห้องท างานให้น่าดู เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ ท างานเหมาะสม เทคโนโลยีใน
การท างานทันสมัย ครบถ้วน แสงสว่าง
เพียงพอ จัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดใน
ส านักงานให้สะอาดตลอดเวลา 

ห้องท างานยังคับแคบอยู่ ถ้าเทียบกับจ านวน
บุคลากร และอุปกรณ์การใช้งาน จัดเก็บเอกสาร 
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

5.นโยบายด้านการบริหาร เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี การลดขั้นตอน
ในการท างานประชาชน
ได้รับการบริการรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ลดการสูญเสีย 
รวมทั้งเพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ปฏิบัติงานได้ตรงตามสาย
งานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน
เป็นไปตามขั้นตอนภายใต้
การบังคับบัญชาหัวหน้างาน
หรือส่วนราชการ 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ตามค าสั่งมอบหมายงาน
การรักษาราชการแทน 
และการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพประชาชน
ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
และเกดิความประทับใจ 
ไม่เกดิข้อร้องเรียนด้านการ
ปฏิบัติงาน 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน การปฏบิัติ
ราชการให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง สายงานและหน้าที่อ่ืนเพือ่เพิ่มพูน
ความรู ้

 

จัดท าค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบล รักษา
ราชการแทน ปลัด อบต. เป็นกรรมการ    
มอบอ านาจรายกรณี คือ 1.การอนุญาต      
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2.การควบคมุ ดูแล 
ตัดสินใจ อนุมตัิ การบรหิารงานในกองช่าง
และกองการศึกษา 

พนักงานส่วนต าบลมีความเข้าใจผดิ สับสน
เกี่ยวกับเรื่อง รักษาการในต าแหนง่ รักษา
ราชการแทน, ปฏิบัตริาชการแทนและรักษา
ราชการแทน 

แจ้งเวียนค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติ      
อย่างเคร่งครัด 
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