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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผนกำลังคน  
- การปรับปรุงแผนอตัรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566) 

1. เพื ่อวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งตั ้ง ข้าราชการ และการใช้อัตรากำลัง
ของบุคลากร เพื ่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมี
ความ  ค ุ ้ มค ่ าสามารถลดข ั ้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้สามารถดำเนินการวางแผนการ
ใช้ อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พ ัฒนาบ ุ คลากร  ไ ด ้ อย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุม ภาระ
ค่าใช้จ ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ 
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองน้อยให้
เป็นไปตามที ่กฎหมายกำหนด  
3. เพื ่อให้ อบต.เมืองน้อย มีการกำหนด
ตำแหน่ง อัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการ ปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็น
เร่งด่วน และสนอง นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรีหรือ นโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
 
 

ร้อยละ 80 ของกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ครอบคลมุภารกจิของหน่วยงาน 

-ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
เพื ่อกำหนดตำแหน่งเพิ ่มและปรับปรุง
ตำแหน่ง  
-ปรับปรุงตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
(พนักงานจ้างทั ่วไป) ปรับปรุงตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  
สังกัดสำนักปลัด 
-กำหนดตำแหน่ง ผู ้ช ่วยนักพัฒนาชุมชน  
กำหนดตำแหน่งเพิ่ม สังกัดสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ควรมีการวิเคราะห์
กำหนด ตำแหน่งให้
ครอบคลุม เพื่อจะได้ 
ไม่ต้องมีการปรับปรุง
แ ผ น  อ ั ต ร า ก ำ ลั ง
บ่อยครั้ง 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
- การสรรหาพนักงานส่วนตำบล 
ประเภททั่วไป  
 
-การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง 

 
เพื ่อสรรหาพนักงานส่วนตำบลประเภท 
ทั ่วไป เพื ่อปฏิบ ัต ิงาน  ตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
-เพ ื ่ อสรรหาและเล ือกสรรบ ุคคลเป็น
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อย 

 
ร้อยละของกรอบอัตรากำลัง พนักงาน
ส่วนตำบลไดร้ับการสรรหา 
 
ร้อยละของกรอบอัตรากำลัง พนักงาน
จ้างท่ีได้รับการสรรหา 

 
-บรรจุพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน 
ได้ของ กสถ. ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ 
ชง. 
- แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 
ได้แก่ 
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วย
นักพัฒนาชุมชน จำนวน  1 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั ่วไป ตำแหน่ง คนงานทั ่วไป 
จำนวน 1 อัตรา 
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง      จำนวน 
1 อัตรา 
4.ปรับพนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)  เป็น พนักงาน
ขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)   

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - จัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศองค์การ 
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง โดยกำหนดให ้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำข้อตกลงกับ 
ผู้บังคับบัญชาในการเสนอโครงการ 
งาน กิจกรรม ฯลฯ ที่จะใช้ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีใน 
แต่ละรอบ ของแต่ละบุคคลเพื่อ 
เชื่อมโยงการปฏบิัติงานเป็นรายบคุคล 

 
1. เพื่อเป็นการวัดผลสำเร็จของงาน ในช่วง 
เวลาที ่กำหนดไว้แน่ชัด เพื ่อเปรียบเทียบ 
ผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายที่กำหนดว่า 
ผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของแต่ละ 
บ ุคคลหร ือขององค ์กร เก ิดข ึ ้นได ้ตาม 
เป้าหมายจริงหรือไม่ อย่างไร 
 2. เพื ่อนำผลที ่ได้จากการประเมินนำไป 
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี  
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 

 
ร้อยละ 100 ของพนักงานส่วน ตำบล 
พนักงานจ้าง จ ัดทำ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการและแบบ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 
1. มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อ 
เสนอโครงการ งาน กิจกรรม ท่ีจะใช้ประเมินในแต่ 
ละรอบการประเมิน ครบถ้วนก่อนเริ ่มรอบการ 
ประเมิน  
2. ม ีการแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการกล ั ่ นกรอง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและ 
พน ักงานจ ้าง เพ ื ่อทำหน ้าที่ห ้ำปร ึกษาและ 
พิจารณาเสนอความเห็นเกี ่ยวกับมาตรฐานและ 
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

ไปสูผ่ลการปฏิบตัิงานระดับองค์กร   
จำนวน 2 รอบ ดังนี้  
1. รอบแรก (1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564  
2. รอบสอง (1 เมษายน 2564 – 
30 กันยายน 2564 

  3. ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการและตามตัวชี้วัดที่
ได้ กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน 
ตำบล จำนวน 19 ชุด  
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 11 ชุด  
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน  3 ชุด 

 

4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา 
วินัย  
- โครงการอบรมเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
- จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ และ 

วิธีการปฏิบัตริาชการของพนักงาน 

ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน 
ตำบล พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
และพัฒนาตนเองให้มีจ ิตสาธารณะ เกิด 
ความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง 
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น 
พลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ต่อครอบครัว 
และประเทศชาติ 
 
- เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน 

ตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าอบรมไดร้ับ 
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรม 
ขององค์กรที่ดีและความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันและช่วยปลุกจติสำนึก 
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
- ร้อยละของพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตนตาม ระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล และการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
- พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตน 

ตามระเบ ียบ หล ักเกณฑ์ เป ็นไปด ้วยความ
เรียบร้อย 

 

5) การสรรหาคนดีคนเก่ง  
- การสรรหาพนักงานส่วนตำบล 
ประเภททั่วไป  

 
เพื ่อสรรหาพนักงานส่วนตำบลประเภท 
ทั ่วไป เพื ่อปฏิบ ัต ิงาน  ตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
ร้อยละของกรอบอัตรากำลัง พนักงาน
ส่วนตำบลไดร้ับการสรรหา 
 

 
บรรจุพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน 
ได้ของ กสถ. ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ 
ชง. 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

-การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง 

-เพ ื ่ อสรรหาและเล ือกสรรบ ุคคลเป็น
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อย 

ร้อยละของกรอบอัตรากำลัง พนักงาน
จ้างท่ีได้รับการสรรหา 

- แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 
ได้แก่ 
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผ ู ้ช ่วย
นักพัฒนาชุมชน จำนวน  1 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั ่วไป ตำแหน่ง คนงานทั ่วไป 
จำนวน 1 อัตรา 
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง      จำนวน 
1 อัตรา 
4.ปรับพนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)  เป็น พนักงาน
ขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)   

 

6. การพัฒนาบุคลากร 
 - แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
- สร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู ้

 
- เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที ่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ร า ชก า ร ใ น ต ำ แ ห น ่ ง น ั ้ น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี  
ประสิทธิภาพ  
 
- เพื ่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ ความ 
เข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ 
ที่เปลี่ยนแปลงของระเบียบ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ เพื่อเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่าง ถูกต้อง  
 
- เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร 

 
- ร้อยละของบุคลากรได้รับการ 
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้  
 
 
 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรไดเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 
 
 
 
 
- ร้อยละของบุคลากรมีความรู้เพิม่ 
มากขึ้น 

 
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 
2566 และดำเนินการตามแผน 
 
 
 
 - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครอบคลุมทุกสาย
งาน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ 
กฎหมาย  สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานได ้ถ ูกต ้อง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- ประชุมประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ 
ให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้รบั 
จากการเข้ารับการอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ 
 - จัดทำคู่มือการสร้างความก้าวหน้า 
ในสายงาน 

 
 
- เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ และหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง 
โยกย ้ายและการส ับเปล ี ่ยนหม ุนเว ียน 
ตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่ง 
จะทำให้บ ุคลากรเกิดความมั ่นใจระบบ 
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ก่อให้เกิดการกระตุ้น
การ พัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ 

 
 
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าใจ และ
มองเห็นเส้นทางความกา้วหน้า ในสาย
อาชีพ 

 
 
- จัดทำคู ่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ ของพนักงานส่วนตำบล  
- จัดทำคู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล 

 

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - กิจกรรม Big Cleaning Day 

 
- เพื่อปลุกจิตสำนึก ในความมีระเบียบวินัย 
ของบุคลากร ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ 
บุคลากร และเสริมสร้างความสามัคคีและ
การ ท างานเป็นทีม เพื ่อให้กิจกรรม Big 
Cleaning Day เ ป ็ นส ่ วนหน ึ ่ ง ขอ งกา ร 
ปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ 
ดีขององค์กร 

 
- ส านักงานมีความสะอาด เป็น 
ระเบียบ เรียบร้อย 
 - บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 
ทำงานเป็นทีม 
 - สร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากร 

 
- ทุกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อ
การใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย  
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกจิกรรม 5 ส. อย่าง 
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง 
 - บุคลากรปฏิบ ัต ิงานภายใต ้บรรยากาศการ
ทำงานท่ี ดี และสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
1. การจัดทำแผนอัตราไม่ครอบคลุมภารกิจของงาน  
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติ
ราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การสรรหา ภารกิจงานบางงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
4. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรบางตำแหน่งไม่มีหลักสูตรอบรมเฉพาะตำแหน่ง  
5. จากการเปลี่ยนระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจใน ขั้นตอนการ
เลื่อนระดับ การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ครอบคลุม ภาระงาน
ที่เพ่ิมขึ้น  
2. ประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ  
3. ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในภารกิจงานที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  
4. การพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ครอบคลุมทุกตำแหน่ง  
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาและทำความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


