แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.1 จั ดทาและด าเนิ นการตามแผนสรรหาพนักงานส่ว น 1. ดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 2
ตาบล และพนั กงานจ้ างให้ ทั นต่ อการเปลี่ ย นแปลง หรื อ อัตรา คือ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตาแหน่ง ผู้ช่วย
ทดแทนอัตรากาลังที่ลาออกหรือโอนย้าย
นายช่างโยธา ตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม 2562 – เมษายน 2562
2. ดาเนินการรับโอนพนักงานส่วนตาบล ที่ว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ตามประกาศ อบต.โป่งผา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
3. ดาเนินการร้องขอให้ กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขันแทนตาแหน่งว่าง
จานวน ตาแหน่ง
3.1 ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ กลาง)
3.2 ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
3.3 ตาแหน่ง นายช่างโยธา ปง./ชง.
3.4 ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
1.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วย
การราชการหรือประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาเนินการ
มาด ารงต าแหน่ ง ที่ ว่ า งหรื อ ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เสร็จสิ้นกระบวนการ และออกคาสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2. ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตาบลที่ว่าง ตามแผนอัตรากาลัง3
ปี และมีผู้มาดารงตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
3. อยู่ระหว่างการสรรหาในตาแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. ดาเนินการ
สอบแข่งขันแทนในตาแหน่งที่ว่าง
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคาสั่ง
อบต.โป่งผา ที่ 164/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประเด็นนโยบาย
2. ด้านการพัฒนา

3. ด้านการธารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ

โครงการ/กิจกรรม
1.4 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- แต่งตั้งพนักงานครูให้ดารงตาแหน่งตามวิทยฐานะระดับชานาญการ
จานวน 1 ราย
2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนิ นการ - มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.2561 –
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจาเป็น
2563 โดยพิจารณาบุคคลเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสาย
งานตาแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน - มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ
ตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษา
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน - หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรม
ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น แห่ ง ชาติ ให้ ถู ก ต้ อ ง ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่กาหนดไว้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัด ให้ มี การพิ จ ารณาความดี ความชอบ ตามผลการ - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 1-2/2562 ให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งเป็ น ธรรม เสมอภาค และ เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ
สามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 12/2562 ตามคาสั่งเลื่อนเงินเดือน และรายงานการประชุม
3.4 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้าน - มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
สภาพแวดล้ อ มการท างาน ด้ า นความปลอดภั ย ในการ - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
ทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ประเด็นนโยบาย
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ

โครงการ/กิจกรรม
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบัง คับองค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งผา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม
และดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ
1. ดาเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามคาสั่ง อบต.โป่งผา ที่ 828/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
2. ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงาน
ส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง อบต.โป่งผา ที่ 128/2562 ลงวันที่
5 มีนาคม 2562

