รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการวางแผนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน
การจัดกรอบอัตรากาลังและการ
บริหารอัตรากาลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงานมีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร

อัตรากาลังสอดคล้องกับปริมาณ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการและภาพรวมใน
องค์กร ไม่มีตาแหน่งว่างในกรอบ
ตาแหน่งว่างในกรอบอัตรากาลัง
การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาระ
ค่าใช้จ่ายตามมาตร 35 ไม่เกินร้อย
ละ 40

จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กาหนด
ตาแหน่งเพิ่ม จานวน อัตรา คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2
ตาแหน่ง คือ นักวิชาการสาธารณสุข
,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, และ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2
ตาแหน่ง คือ ผู้ดูแลเด็ก
ให้พนักงานจ้างตามภารกิจสานัก
ปลัดตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ไปช่วยงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ กองคลัง ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ไป
ช่วยงานกองการศึกษาฯ

ประเมินจากอัตรากาลังที่มีอยู่ และภารกิจ
งานและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการกาหนด
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
ปัจจุบัน รวมถึงปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น
ภายใน 3 ปี รองรับภารกิจได้รับถ่ายโอน
มาจากส่วนกลาง การกาหนดแนวทาง
พัฒนาคน มาตรการส่งเสริมขวัญกาลังใจ
และมาตรการลงโทษทางวินัยและ
ประเมินจากอัตรากาลังที่มีอยู่ และภารกิจ
ในกองช่างและกองการศึกษามีปริมาณที่
เพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประเมินจากอัตรากาลังที่มีอยู่ และภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 งานและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 โดยการ
กาหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ จานวน 1 หน่วย คือ หน่วย
ตรวจสอบภายใน และกาหนดเพิ่ม

-2ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน และการบริหารอัตรากาลัง(ต่อ)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลจานวน
1 อัตรา คือ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน(ปก/ชก)
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่
อีก 1 ส่วนราชการ คือ หน่วย
ตรวจสอบภายใน

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

เป็นการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ตามมติ ก.อบต.เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการ
กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องเหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธกี าร
บริหารและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

-3ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง(ต่อ)

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามตาแหน่ง สายงานครบทุก
ตาแหน่งสายงานอย่างเป็นระบบ
ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถศักยภาพ และ
ทักษะการทางานที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

-การสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
2 อัตรา(ผช.เจ้าพนักงานธุรการ,,ผูด้ ู
และเด็ก) และ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 อัตรา พนักงานผลิต
น้าประปา,ผู้ดูแลเด็ก
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการประเภทอื่น/
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่ว่าง ประเภท
บริหารงานท้องถิ่น/และประเภท
วิชาการ
ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติของ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การปฎิบัติงาน ความผิดพลาดลดลง เพิ่มพูนความรู้ในงาน 15 คน
กระบวนการทางานครบทุกขั้นตอน (สถานศึกษา/กรมส่งเสริมฯ/
ไม่มีข้อ ร้องเรียนด้านพฤติกรรมและ หน่วยงานอื่นจัด)
ทางาน

ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง
และการมาปฏิบตั ิงาน ต้องให้ ก.อบต.
จังหวัดเห็นชอบใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร

ตามแนวทางการตรวจ LPA กาหนดให้เข้า
อบรมของสถาบันหรือกรมส่งเสริม ทาให้เกิด
ปัญหาเพราะพนักงานส่วนตาบลบางรายไม่
อยากเข้าร่วมเนื่องจากมีปัจจัยทางด้านการ
เดินทาง ระยะเวลาการอบรม ที่พัก
ครอบครัว แต่ถ้าเป็นสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่นที่จัดอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ
ซึ่งไม่ต่างจากที่กรมส่งเสริมฯ หรือสถาบันจัด
และอีกอย่าวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็เป็นคน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่
สถานที่เข้ารับการอบรมอยู่ใกล้ที่พัก เดินทาง
สะดวก ระยะเวลาเหมาะสม ทาให้ปัญหาการ
ส่งบุคลากรเข้าอบรม เพราะไม่ได้คะแนนตรง
นี้

-4ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร(ต่อ)

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์

จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานส่วนตาบล ประจาปี
2564 (คุณธรรมจริยธรรม,หลักธรร
มาภิบาล,ต่อต้านการทุจริตฯ)
องค์กรจัดให้มีเว็ปไซต์ เฟสบุค,
และไลน์ ในการสนับสนุนการทางาน
ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์ผลงานการ
ปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร
มาตรการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบตั ิงานเชื่อต่อหน่วยงาน
อื่นในการค้นหาข้อมูล รวมถึง การ
ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ ถามตอบ
ปัญหา ข้อสงสัยจากประชาชนสนอง
นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0
องค์กรมีไลน์กลุ่ม เพื่อใช้สาหรับ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้ทราบถือ
ปฏิบัติและสั่งงานรวมถึงการรายงาน
ผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี วิทยากรเป็นผู้มี
ความรู้ ความชานาญ
มีระบบสารสนเทศแบบ one stop
service และระบบการใช้บริการผ่าน
เว็ปไซต์ของ อบต. เพื่อความรวมเร็วใน
การให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล

เป็นรูปแบบการทางานแบบลดขั้นตอน
ประหยัดและเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่
ยังมีบุคลากรในสังกัดส่วนน้อยทีไ่ ม่ให้
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

-5ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

4. นโยบายด้านสวัสดิการ มีมาตรการ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง

เพื่อเสริมสร้างกาลังใจให้กับ
พนักงาน และเกิดความรักและ
ความทุ่มเทกาลังกายกาลังใจให้
องค์กร และสร้างความมั่นใจ
ให้กับบุคลากรในความปลอดภัย
ในการทางาน

ผลการปฏิบตั ิงานดี สาเร็จ
ทันเวลาที่กาหนด ความ
ผิดพลาดในการทางานมีน้อย
ข้อร้องเรียนไม่มี การทางาน
เป็นทีม

ผลการดาเนินงาน
องค์กรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี ให้กับ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างประหยัด ใน
ระบบเครือข่าย การแชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร และสามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่า
คอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกวันศุกร์ เพื่อให้องค์กร
ที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมในการทางานสะอาด
มีมาตรการป้องกันและการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 คือ จัดเจล ล้างมือ หน้ากากอนามัย มีการ
วัดอุณหภูมิ สาหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ
รวมถึงปิดประกาศให้ทกุ คนใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2 รอบการประเมิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 1
และ 2 ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 การเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครู ครั้ง 1 และ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจาปี พ.ศ. 2564

ผลการวิเคราะห์

บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกิจกรรม
ร่วมกัน เกิดความสามัคคี และยังส่งผล
ให้องค์กรน่าอยู่
เป็นมาตรการที่ดี พนักงานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ
กลั่นกรองเนื่องจากพิจารณาจาก
เอกสารผลงานการปฏิบตั ิงานที่ปฏิบัติ
จริง และกลั่นกรองคะแนนในรูป
คณะกรรมการรวม รวมทั้งการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอยู่ใน
รูปแบบคณะกรรมการ และนาผลการ
ปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย และ
ความประพฤติผิดวินยั มาพิจารณาร่วม

-6ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดาเนินงาน
4. นโยบายด้านสวัสดิการ มีมาตรการ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง
5.นโยบายด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ส่งเสริมปัจจัยในห้องทางานให้น่าอยู่ เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ทางานเหมาะสม เทคโนโลยีการ
ทางานทันสมัยครบถ้วน แสงสว่าง
เพียงพอ จัดให้มีแม่บ้านทาความสะอาด
ในสานักงานให้สะอาด
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
การปฏิบัตริ าชการเป็นไปตามคาสัง่ จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารจัดการที่ การ
มอบหมายการรักษาราชการแทน
ราชการให้กับพนักงานส่วนตาบลและ
ลดขั้นตอนในการทางานประชาชน และการปฏิบัตริ าชการแทน และ
พนักงานจ้างตรงตามมาตรฐานกาหนด
ได้รับการบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น ลด
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี ตาแหน่ง สายงาน และหน้าที่อื่นเพื่อ
การสูญเสีย รวมทั้งเพื่อให้พนักงาน ประสิทธิภาพประชาชนได้รับบริการ เพิ่มพูนความรู้
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน อย่างรวดเร็วและเกิดความ
จัดทาคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลรักษา
ได้ตรงตามสายงานและหน้าที่ความ ประทับใจ ไม่เกิดข้อร้องเรียนด้าน ราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วน
รับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน เป็นไปตาม การปฏิบัติงาน
ราชการ/ผู้อานวยการ ในกรณี ตาแหน่ง
ขั้นตอนภายใต้การบังคับบัญชา
ว่าง หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการ
หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ได้
จัดทาคาสั่งให้รองปลัด อบต.ปฏิบตั ิ
ราชการแทนปลัด อบต. เป็นการมอบ
อานาจรายกรณี คือ 1 การอนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 2. การควบคุม ดูแล
การตัดสินใจ อนุมัติ การบริหารงานใน
กองช่างและกองการศึกษาฯ
แจ้งเวียนคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ผลการวิเคราะห์
ห้องทางานยังคับแคบอยู่ ถ้าเทียบ
กับจานวนบุคลากร และอุปกรณ์ใน
การใช้งาน จัดเก็บเอกสาร

พนักงานส่วนตาบลยังมีความเข้าใจ
ผิด สับสนการรักษาราชการแทน
และการรักษาราชการแทน

-7ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาอุปสรรคด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
๑.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีการกาหนดโครงสร้าง กรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง มีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังให้เป็นปัจจุบันประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
แต่ยังไม่สามารถจัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากาลังได้ เนือ่ งจากมีภาระค่าใช้ตามมาตรา35 สูง
1.2 ยังมีตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังเนื่องจากไม่มีผสู้ นใจโอน/ย้าย มาบรรจุและแต่งตัง้ ให้ตรงกับสายงาน
1.3 การโอน/ย้าย ตาแหน่งของบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ อปท /หน่วยงานอื่น ส่งผลให้เกิดอัตราว่าง และกระทบต่อการปฏิบัติงาน
2. ปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาบุคลากร
2.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างจากัดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากร
ขาดความต่อเนื่อง
2.2 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกบรมเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่พยี งพอที่จะใช้พัฒนาให้ครบทุกสายงาน
3. ปัญหาอุปสรรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.1 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ไม่มงี บประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระบบสารสนเทศ
4. ปัญหาอุปสรรคด้านสวัสดิการ/มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ยังไม่ได้ให้ความสาคัญและมีทัศนคติเชิงลบในด้านสวัสดิการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง เท่าที่ควร
4.2 สถานที่ทางานยังคับแคบ ถ้าเทียบกับจานวนบุคลากร และอุปกรณ์ในการใช้งาน การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
๔.3 ปัญหาการทางานของผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบล/ ผูบ้ ังคับบัญชาสายบริหารกับพนักงานส่วนตาบล ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อกัน
5. ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหาร
5.1 ผู้บริหาร ผูบ้ ังคับบัญชา ยังมีความเข้าใจผิด สับสนกับการรักษาราชการแทน และรักษาการแทน
5.2 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ยังมีความเข้าใจสับสนกับตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง โดยมอบหมายการทางานไม่ตรงตามตาแหน่งกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
1.1 ปรับปรุงแผนอัตรากาลังคนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และเหมะสมกับภาระงาน
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒.๓ ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชี สาหรับพนักงานส่วนตาบลทั้งสายบริหารและสายปฎิบัติ อย่างสม่าเสมอ ผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ
๒.๒ ประกาศสอบคัดเลือกตาแหน่งพนักงานจ้างตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในตาแหน่งที่ว่าง (ทดแทน/เพิ่มเติม) เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2.3 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดให้มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
2.4 จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยภายในองค์กร อย่างสม่าเสมอพนักงานส่วนตาบล
2.5 ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมขอและพนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน และจัดให้มีมาตรการบังคับใช้ที่เป็น
2.6 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ และเป็นไปอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากร
3. การพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น
3.๑ การลดเวลา ลดขันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน โดย
เริ่มจากงานทั่วไปที่ทาได้ง่ายก่อน
3.๒ การส่งเสริมให้มีการดาเนิน กิจกรรมส. /กิจกรรม big cleaning day ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเพื่อเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
และความมี

