แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเตย อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ประเด็นนโยบาย
1.ด้านการสรรหา

โครงการกิจกรรม
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและ
กรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล

1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย

1.3 ดาเนินการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดปรับปรุง
ตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ตาแหน่ง ตามประกาศใช้แผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เพื่อรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน
1. ดาเนินการสรรหาพนักงานส่วนตาบลที่ว่าง จานวน 5
ตาแหน่ง โดยวิธี ประกาศ รับโอน(ย้าย) และ ขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบล คือ
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1. รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ตาแหน่ง
1.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ ต้น)
2.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ประเด็นนโยบาย

2. ด้านการพัฒนา

โครงการกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น

1. ดาเนินการให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบลผู้ผ่านการสรร
หาให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) ไป
ดารง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับ ต้น)

2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนฯให้
สอดคล้องตามความจาเป็น

- มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.
2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตาแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ

ประเด็นนโยบาย

3. ด้านการธารง รักษาไว้
และแรงจูงใจ

โครงการกิจกรรม
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละตาแหน่ง
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน
E-learning

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลกรฯ
-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตาแหน่ง

2.4 ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคคล เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน

2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

- หน่วยงานมีการประเมินความพึ่งพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการทางาน บาเหน็จความชอบพร้อมทั้ง
ติดตาม และนาผลความพึ่งพอใจของพนักงานมาพัฒนา และ
จัดให้มีขั้นพื้นฐานของพนักงาน

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย - หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
งานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ
สายงานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษา
ดังกล่าว
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ - หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปัจจุบัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดทุกระยะ แล้วเสร็จที่
กาหนดไว้

ประเด็นนโยบาย

โครงการกิจกรรม
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้

3.5 ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจาปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ
คุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การทางาน

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ ดูแล กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผล
การปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้ง
ที่ 1/2565 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 1/2565 ตามคาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว
- ไม่ได้ดาเนินการ
- ดาเนินการประสานงานกับโรงบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ประเด็นนโยบาย
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยข้าราชการ

โครงการกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเตย ว่าด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตาบลดอนเตย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหลัดเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

- ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ว่าง
- ดาเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองและ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.
- ดาเนินการปรับปรุงการบางงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล และพนจ.จ้างปฏิบัติหน้าที่
ส่วนราชการภายใน อบต.
- มีการดาเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

