รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลภูหอ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ประเด็นนโยบาย
1.ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนด - ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดปรับปรุง ตาแหน่งใหม่
โครงสร้างและ กรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจของ เพือ่ รองรับภารกิจของหน่วยงาน และ การพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ สอดคล้องกับ ส่วนราชการในปัจจุบัน
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ ๑. ดาเนินการสรรหาพนัก งานจ้างภารกิ จ ที่ว่าง ในตาแหน่ง ผู้ช่วย
และพนัก งานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ เจ้าหน้าที่ ป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย สัง กั ดส านักปลัดองค์ก าร
ทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย้าย
บริ ห ารส่ ว นต าบล และ พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ในต าแหน่ ง
พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2562
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น

๑. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง
คนงานทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ
และ ออกคาสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 เป็นต้นไป

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการนการสรรหาและเลือกสรร - ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ เลือกสรร
บุค คลเป็ น พนั ก งานจ้า งทั่ ว ไป พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ตามคาสั่ง อบต.ภูห อ ที่ 242/๒๕62 ,
243/2563 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563
1.5 การคัดเลือกบุค คลเพื่อ เลื่อนระดับ ตาแหน่ง ที่ -ไม่มีกิจกรรม
สูงขึ้น

ประเด็นนโยบาย
๒. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
2.1 จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าปี และ - มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.2561 ดาเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจาเป็น 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตาม
สายงานตาแหน่ง ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒ นาบุคลากร เพื่อเป็น - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
กรอบในการพัฒนา บุคลากรแต่ละตาแหน่ง
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ใน
อยู่ในระบบงาน E-learning
วิชาความรูท้ ั่วไปและเฉพาะตาแน่ง
2.4 ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม - หน่วยงานมี ก ารประเมิ นบุคลากรตามเกณฑ์ม าตรฐาน ก าหนด
เกณฑ์ ม าตรฐานก าหนดตาแหน่ ง ในความรู้ ทั ก ษะ ตาแหน่ง เพื่อพิจ ารณาจัดส่งบุคลากร เข้ ารับ การ อบรม เพื่อพัฒนา
และสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน
2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

๓. ด้านการธารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ

- หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การทางาน บาเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และนาผลความพึง
พอใจของพนักงาน มาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพื้นฐานของพนักงาน

3.1 ประชาสัม พันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง - หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน สายงาน
ความก้าวหน้าในสาย งานตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ ตาแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาดังกล่าว
- หน่วยงาน ดาเนินการปรับ ปรุง ระบบดังกล่ าว ตามระยะที่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดทุกระยะ แล้ว เสร็จที่กาหนดไว้

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัตหิ น้าที่ ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้

3.5 ดาเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ ประจาปี เพือ่ ยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน
3 .6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร
ในด้าน สภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความปลอดภัย
ในการทางาน ด้านการ มีส่วนรวมในการทางาน

ผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
- หน่วยงาน ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กาหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทีก่ าหนดไว้
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ดูแล
กากับ ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลกาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้ง ที่ 1-2/2562 ให้
เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าทีร่ าชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้ง
ที่ 1-2/2562 ตามคาสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว
- ไม่ได้ดาเนินการ

- ดาเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชนสาธารณะ

ประเด็นนโยบาย
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ

โครงการ/กิจกรรม
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์
การบริหารส่วนตาบลภูหอ ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รบั ทราบประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น และข้ อ บั ง คั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลภู ห อ ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4.2
ใ ห้ ผู้ บั งคั บบั ญ ชา มอบ หมา ยงา นแ ก่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา อย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
รวมถึ ง การควบคุ ม ก ากั บ ติ ดตาม และดู แ ล
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์
แนวทาง ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พนักงาน
ส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ว่างอีก หน้าที่หนึ่ง ตามคาสั่ง อบต.
ภูหอ ที่ 467/2552 ลงวันที่ 24 ก.ย.2562 – ดาเนินการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกอง

4.3 ส่ง เสริม ให้บุคลากรปฏิบัติง านตามแผนการ - มีการดาเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ ดาเนินการแผนการ
เสริม สร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
ป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕6๓

