แบบรายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2562

ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้
- ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดตาแหน่งใหม่
ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่ เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การ
เตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก.และผู้เกี่ยวข้อง)
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหา
1. ดาเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างประเภทภารกิจ ที่ว่าง
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
ในตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง และอยู่ระหว่าง
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก ดาเนินการ
หรือโอนย้าย
2. ดาเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตาบล ที่ว่าง ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม (สายบริหารที่ว่าง) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
3. ดาเนินการให้ กสถ.ดาเนินการสอบแทนในตาแหน่งสาย
บริหารที่ว่าง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา, ผู้อานวยการกอง
ช่าง, หัวหน้าสานักปลัด
1.3 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ในตาแหน่งผู้ช่วย
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศ เจ้าพนักงานธุรการ และประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง
รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

2. ด้านการพัฒนา

2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
และดาเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตาม
ความจาเป็น
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่ง
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตาม
สายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Learning
2.4 ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประจาปี 2562 และอยู่ระหว่างดาเนินการ
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับใน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
- มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2561-2563
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามสายงาน
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ ดาเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตาแหน่ง
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน

2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของ -หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
บุคลากร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การทางาน บาเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และนาผลความพึง
พอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพี้นฐานของพนักงาน

ประเด็นนโยบาย
3. ด้านการธารง
รักษาไว้และ
แรงจูงใจ

โครงการ/กิจกรรม
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้

ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาดังกล่าว
- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาดังกล่าว

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดูแล
กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามผลการ
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณา
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 1/2562
3.5 ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการ -อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปี เพื่อยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่
- ดาเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้
บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีแก่ข้าราชการ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทางาน

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
4. ด้านคุณธรรม 4.1 แจ้งบุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
จริยธรรมและวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจาปี
2562

ผลการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปี 2562

-มีการดาเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดาเนินการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น

