แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

2. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและ
กรอบแผนอัตรากาลังที่รองรับภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระเสาร์
๑.๒ จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย
๑.๓ การรับ บรรจุและแต่ง ตั้ง บุคคลข้ารับ ราชการหรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ ไปยัง
หน่วยงานภายนอก
๑.๔ แต่ตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานการสรรหาและเลือกสรรผู้ทมี่ ีความรู้ ความสมารถ และเป็น
ผู้ที่มีความประพฤติดี
๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพือ่ เลื่อนระดับตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น ต้องปฏิบัติ
โดยความเป็นธรรมเสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารู้

ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ.2561-

2563
-ดาเนินการขอใช้บัญชี กสถ. เพื่อดาเนินการบรรจุแต่งตัง้
พนักงาน
-ดาเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ไม่มีการดาเนินการ
- ไม่มีการดาเนินการ

1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลกรประจา และดาเนินการตามแผนฯ ให้ - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
สอดคล้องตามความจาเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมตามสายงานความก้าวหน้า
ในหน่วยงาน

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

2. กาหนดเส้นทางการพัฒ นาบุคลกร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละตาแหน่ง
3. สร้างความรู้เฉพาะค้นตามสายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความกว้าหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ ดาเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-learning ในวิชาความรู้
เฉพาะตาแหน่ง
หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรม
- หน่วยงาน มีการประเมินความพึ่งพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคล ทัง้ ด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทางาน
-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษา
ดังกล่าว
-หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ก าหนดทุก ระยะ แล้ว
เสร็จที่กาหนดไว้
-หน่ ว ยงานมี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามล าดั บ ดู แ ล ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา
ผลการปฏิบัติการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคน
อย่างเป็นธรรม สมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๔. ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้ องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ในค้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
๕. ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากรทุกส่วนราชการ
๓. ด้านการธารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ

๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของ
แต่ละตาแหน่ง
๒. ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม
มีความเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

๔. จัดให้มีก ารพิจ ารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติห น้าที่ -พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้ง
ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
ที่ ๑/๒5๖๓ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขึ้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ ๑/2๕๖3 ตามคาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ

๕. ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติห น้าที่ ร าชการ
ประจาปี โดยดาเนินการพิจารณาเบิกเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลพระ
เสาร์ และยกย่อง ชมเชย แก่บุคลกรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน
๖. จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภา พชี วิ ต ที่ ตี แ ก่ บุ ค ลากร ในด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการ
มีส่วนร่วมในการทางาน
1. แจ้งให้บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ร วมถึ ง การควบคุ ก ากั บ ดูแ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ปีละ ๒ ครั้ง

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีร่ ับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตาบลพระเสาร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิตชอบ
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตามคาสั่ง
อบต.พระเสาร์

๓. ส่งเสริมให้บุคลกรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย -มี ก ารด าเนิ น การตามแผน โดยสรุ ป รายงานผลการ
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
2๕๖1 - 2563
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

