ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
๑. นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน และ
และการบริหารอัตรากาลัง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการวางแผนสนับสนุน
และส่งเสริมให้มโี ครงสร้าง ระบบงาน
กาจัดกรอบกาลังและการบริหาร
อัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ
มีการวางเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงานมีความคล่องตัวต่อการ
เคลื่อนการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
ตัวชีว้ ดั
ผลการดาเนินงาน
อัตรากาลังสอดคล้องกับปริมาณงาน
ภารกิจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
แต่ละส่วนราชการและภาพรวม
ในองค์กรไม่มตี าแหน่งว่าง
ในกรอบอัตรากาลังการบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภาระค่าใช้จา่ ย
มาตรา ๓๕ ไม่เกินร้อยละ๔๐

- ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย การกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ตามประกาศ ก.อบต.และกาหนดตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ทัว่ ไป และพนักงานจ้าง
เพือ่ สอดคล้องกับปริมาณงาน อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร

ปัญหาอุปสรรค
-มีการเปิดส่วนราชการครบทุกส่วน
แต่ไม่มคี นมาดารงตแหน่ง

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
-เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการกาหนดอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับปริมาณปัจจุบัน และเพือ่ รองรับ
ความก้าวหน้าในสายงานภารกิจถ่ายโอนจากส่วนกลาง
ปฏิบัตงิ านเร่งด่วนตามหนังสือสั่งการ
-มีการของใช้บัญฃี /ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการ

- การรับโอนพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายแผน

เป็นการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งว่าง
เพือ่ ให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ/ใช้ระยะเวลา
การรับโอนนานง

- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล
และข้าราชการประเภทอืน่ มาดารงตาแหน่งว่าง

ผู้บริหารมีนโยบายรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการประเภทอืน่ แต่ไม่มนี โยบายขอใช้บัญชี
หรือขอใช้ไปแล้ว แต่ผู้สอบผ่านขึน้ บัญชีในตาแหน่ง
ทีต่ อ้ งการไม่เพียงพอ รวมถึงระยะเวลาการสรรหา
การบรรจุแต่งตัง้ อาจต้องใช้เวลาเนือ่ งจากบุคคล
ทีจ่ ะโอน (ย้าย) มา มีเหตุผลความจาเป็นลายประการ
ทีใ่ ช้ประกอบในการตัดสินใจ

-2ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
๒. นโยบายด้านการพัฒนา
บุคคลากร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
ตามตาแหน่ง สายงานครบทุกตาแหน่ง
สายงานอย่างเป็นระบบ ทัว่ ถึง
และต่อเนือ่ งโดยการเพิม่ พูน ความรู้
ความสามารถศักยภาพและทักษะ
การทางานทีเ่ หมาะสม

ตัวชีว้ ดั

ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของการปฏิบัตงิ าน - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และ
ความผิดพลาดลดลง กระบวนการทางาน
หน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง เพิม่ พูนความรู้
ครบทุกขัน้ ตอน ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ประสบการณ์ในการทางาน สร้างความ
ด้านพฤติกรรมและการทางาน
สามัคคีในองค์กร ในการทางานร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนความรู้นอกสถานที่
- จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม
ปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๔

ปัญหาอุปสรรค
-มีการจากัดเรื่องงบประมาณาณ
และสถาการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 ทาให้ไม่สามารถส่ง
บุคลากรในองค์กรไปอบรมได้

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด – ๑๙ ทาให้บุคากร
เข้าอบรมไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
บุคลากร รวมทัง้ งบประมาณทีต่ งั้ ไว้มไี ม่เพียงพอ
ในการส่งให้บุคลากรเข้าอบรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรให้การ
ร่วมมือเป็นอย่างดี วิทยากรเป็นผู้มคี วามรู้ ความ
ชานาญในการให้ความรู้

-3ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
๓. นโยบายด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
-เพือ่ แจ้งและเปิดเผยข้อมูลข่าว
การดาเนินงานของ อบต.

ตัวชีว้ ดั
-การรับรู้ของประชาชน
ผู้ใช้บริการ

ผลการดาเนินงาน
- องค์กรจัดให้มเี ว็ปไซต์ เฟสบุค และไลน์
ในการสนับสนุนการทางาน ไว้สาหรับ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบัตงิ าน นโยบายผู้บ
ริหาร มาตรการหลักเกณฑ์การปฏิบัตงิ าน คู่มอื
ปฏิบัตงิ านเชื่อมต่อหน่วยงานอืน่ ในการค้นหา
ข้อมูล รวมถึง การร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ ถาม
ตอบปัญหา ข้อสงสัยจากประชาชนสนอง
นโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ ๔.๐
- องค์กรมีไลน์กลุ่ม เพือ่ ใช้สาหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร แจ้งเวียนให้ทราบถือปฏิบัติ และสั่งงาน
รวมถึงการรายงานผลให้บังคับบัญชาทราบ

- องค์กรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
ให้กบั พนักงาน เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการปฏิบัตงิ านที่
ทันสมัย สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่าง
ประหยัด ในระบบเครือข่าย การแชร์เครื่องพิมพ์
เครื่องถ่ายเอกสาร และสามารถสั่งพิมพ์งานผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปัญหาอุปสรรค
-ขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู้ดา้ น
สารสนเทศ

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
-เสนอแนะให้มรี ะบบสารสนเทศแบบ one stop
service และระบบการใช้บริการผ่านเว็ปไซต์
ของ อบต.เพือ่ ความรวดเร็วในการให้บริการ
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (Integrity and transparency
Assessment : ITA)
-สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ดา้ นสาราสนเทศโดยตรง
เป็นรูปแบบการทางานแบบลดขัน้ ตอน
ประหยัดและเพิม่ ความรวดเร็วยิง่ ขึน้ แต่ยงั มี
บุคลากรในสังกัดส่วนน้อยทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยี
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

-4ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
มีมาตรการเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจให้กบั พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างกาลังใจให้กบั พนักงาน
และเกิดความรักความทุม่ เทกาลังกาย
และกาลังใจให้กบั องค์กร และสร้างให้
กับองค์กรและสร้างในความปลอดภัย
ในการทางาน

ตัวชีว้ ดั
ผลการปฏิบัตงิ านดี สาเร็จ
ทันเวลาทีก่ าหนด
ความผิดพลาดในการทางาน
มีน้อยข้อร้องเรียนไม่มี
การทางานเป็นทีม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

- จัดทาโครงการยกย่องเชิดชูคนดี
มีคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นโครงการทีด่ ี สร้างขวัญกาลังใจให้กบั ผู้ทไี่ ด้รับ
ใบประกาศ และกระตุน้ ให้บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้

- จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้กบั คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างทุกคน

บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี

- ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างทีไ่ ด้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านในระดับดีเด่น ในแต่ละ
รอบการประเมิน

ดาเนินการตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดปัตตานี

- ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ทีเ่ กิดการสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว

บุคลากรเกิดความรักใคร่ รักองค์กร ทุม่ เทกาลัง
กายกาลังใจในการทางาน และมีจติ ใจสาธารณะ

- จัดกิจกรรมบิกคลีนนิง่ เดย์ทุกวันพุธ
เพือ่ ให้องค์กร เป็นองค์กรทีน่ ่าอยู่
สภาพแวดล้อมในการทางานสะอาด

บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกจิ กรรมร่วมกัน
เกิดความสามัคคี และยังส่งผลให้องค์กรน่าอยู่

-5ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
มีมาตรการเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจให้กบั พนักงาน
ส่วนตาบล
พนักงานจ้าง (ต่อ)

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

- มีมาตรการป้องกันและการติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 คือ จัดเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
สาหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ รวมถึง
ปิดประกาศให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
พร้อมทัง้ ให้หมัน่ ล้างมือบ่อยครั้ง

เป็นมาตรการทีด่ ี พนักงานมีความปลอบภัย
มากขึน้ แต่ควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสานักงาน

- การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน 2 รอบการประเมิน
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 1
และ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 และ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2564

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการกลั่นกรอง
เนือ่ งจากพิจารณาจากเอกสารผลการปฎิบัตงิ าน
ทีปฏิบัตจิ ริง และกลั่นกรองคะแนนในรูป
คณะกรรมการ รวมทัง้ การพิจารณาเลื่อนขัน้
ปฏิบัตงิ าน การขาด ลา มาสาย และความประพฤติ
ผิดวินัยมาพิจารณาร่วม

- ส่งเสริมปัจจัยยในห้องทางานให้น่าอยู่ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ทีท่ างานเหมาะสม เทคโนโลยีในการทางาน
ทันสมัยครบถ้วน แสงสว่างเพียวพอ จัดให้มแี ม่บ้าน
ทาความสะอาดในสานักงานให้สะอาดตลอดเวลา

อาคารสานักงานเก่า
ห้องทางานยังคับแคบอยู่ ถ้าเทียบกับ
จานวนบุคลากรและอุปกรณ์ใน
การใช้งานจัดเก็บเอกสาร

สร้างสานักงานอาคารใหม่ทเี่ หมาะสม

-6ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
5. นโยบายด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ การลดขัน้ ตอนใน
การทางานประชาชนได้รับ
การบริการรวกเร็วยิง่ ขึน้
ลดการสูญเสีย รวมทัง้ เพือ่ ให้
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ปฏิบัตงิ านได้ตรงตามสายงาน
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ไม่เกีย่ งงาน
เป็นไปตามขัน้ ตอนภายใต้การบังคับ
บัญชาหัวหน้าหรือหัวหน้าส่วนราชการ

ตัวชีว้ ดั
การปฏิบัตริ าชการเป็นไป
ตามคาสั่งมอบหมายงาน
การรักษาราชการแทน และ
การปฏิบัตงิ านเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับบริการอย่าง
รวดเร็ว และเกิดความ
ประทับใจ ไม่เกิดข้อ
ร้องเรียนด้านการปฏิบัตงิ าน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

- จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน การฏิบัตริ าชการ
ให้กบั พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สายงาน และหน้าทีอ่ นื่
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
- จัดทาคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลรักษษฅาราชการ
แทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวยการ
ในกรณี ตาแหน่งว่าง หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
- จัดทาคาสั่งให้รองปลัด อบต. ปฏิบัตริ าชการแทน
ปลัด อบต. เป็นการมอบอานาจรายกรณี คือ 1 การ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2. การควบคุม ดูแล
ตัดสินใจ อนุมตั ิ การบริหารงานในกองช่าง และ
กองการศึกษาฯ
- แจ้งเวียนคาสั่ง ให้พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด

-พนักงานส่วนตาบลยังมีความเข้าใจผิด สับสน
เกีย่ วกับเรื่อง รักษาการในตาแหน่ง , รักษาราชการแทน
ปฏิบัตริ าชการแทน , และรักษาราชการแทน

