รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ด้านการวางแผนกาลังคนและการสรรหา
ประเด็นนโยบาบ/แผนการ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
1.1 จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี -เพื่อให้ อบต.ทรำยขำว มี
(พ.ศ.2564-2566)เพื่อใช้ใน โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและ
กำรกำหนดโครงสร้ำงและกรอบ ระบบงำนที่เหมำะสมและไม่
อัตรำกำลังที่รองรับภำรกิจของ ซำซ้อน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-เพื่อให้ อบต.ทรำยขำว มีกำร
กำหนดตำแหน่งกำรจัด
อัตรำกำลัง และโครงสร้ำงให้
เหมำะสมกับอำนำจหน้ำที่ของ
อบต.ทรำยขำว

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

-อบต.ทรำยขำว มีกำรจัดทำ
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ถูกต้อง
ครบถ้วน และก.อบต.จว.ชร.
มีมติเห็นชอบ พร้อมทัง
ประกำศใช้แผนอัตรำกำลัง 3
ปี (พ.ศ.2564-2566)

-จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ.
2561-2563 โดยควำม
เห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
เชียงรำย ครังที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มีนำคม 2563
และ อบต.ทรำยขำว ประกำศใช้
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ.
2561-2563 เมื่อวันที่ 1
เมษำยน 2563
-ดำเนินกำรปรับปรุงแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ปรับปรุงครังที่
1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่
เพิ่มรองรับภำรกิจหน่วยงำน
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระ
งำนให้สอด

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ

ประเด็นนโยบาบ/แผนการ
ดาเนินงาน
1.1 จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564-2566)เพื่อใช้ใน
กำรกำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำกำลังที่รองรับภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อให้ อบต.ทรำยขำว มี
โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและ
ระบบงำนที่เหมำะสมและไม่
ซำซ้อน
-เพื่อให้ อบต.ทรำยขำว มีกำร
กำหนดตำแหน่งกำรจัด
อัตรำกำลัง และโครงสร้ำงให้
เหมำะสมกับอำนำจหน้ำที่ของ
อบต.ทรำยขำว

-อบต.ทรำยขำว มีกำรจัดทำ
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ถูกต้อง
ครบถ้วน และก.อบต.จว.ชร.
มีมติเห็นชอบ พร้อมทัง
ประกำศใช้แผนอัตรำกำลัง 3
ปี (พ.ศ.2564-2566)

ผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ. -ควรดำเนินพิจำรณำปรับปรุง
2564-2566 โดยควำม
แผนอัตรำกำลังในทุกๆ ปี
เห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
งบประมำณเพื่อให้กำรกำหนด
เชียงรำย ครังที่ 3/2564 เมื่อ ตำแหน่งรองรับภำรกิจของ
วันที่ 26 มีนำคม 2563
หน่วยงำน และกำรพิจำรณำ
และ อบต.ทรำยขำว ประกำศใช้ ปรับปรุงภำระงำนให้
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ.
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
2564-2566 เมื่อวันที่ 1
ปัจจุบัน
เมษำยน 2564
-ดำเนินกำรปรับปรุงแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ปรับปรุงครังที่
2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่
เพิ่มรองรับภำรกิจหน่วยงำน
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระ
งำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำร
ในปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์ภำรกะ
งำน กำรเตรียมกำรข้อมูล และ
กำรระดมควำมคิดของ คกก.
และผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นนโยบาบ/แผนการ
ดาเนินงาน
1.2 จัดทำและดำเนินกำรตำม
แผน สรรหำข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำกำลังที่ลำออกหรือโอน
(ย้ำย)

1.3 แต่งตังคณะกรรมกำรใน
กำรสรรหำและเลือกสรร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

-เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำยใน -ไม่มีอัตรำตำแหน่งว่ำงในแผน
องค์กร มีควำมต่อเนื่อง และมี อัตรำกำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564บุคลำกรรับผิดชอบในแต่ละงำน 2566
โดยตรง เพื่อให้งำนเกิดผล
สัมฤทธิ์มำกที่สุด

-เพื่อให้กำรดำเนินกำรสรรหำ -คณะกรรมกำรในกำรสรหำมี
และเลือกสรรบุคลำกรเป็นไป ครบถ้วนทุกกระบวนกำรและ
ด้วยควำมโปร่งใสและเกิดควำม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส
ยุติธรรม

ผลการดาเนินงาน
1.ดำเนินกำรแต่งตังพนักงำน
ส่วนตำบลโอน (ย้ำย) รำย
นำงสำวมนธิดำ บุญเรือง ตำม
คำสั่ง อบต.ทรำยขำว ที่
664/2564 สั่ง ณ วันที่ 2
กรกฎำคม 2564
2.ดำเนินกำรแต่งตังพนักงำน
ส่วนตำบลโอน (ย้ำย) รำย
นำงสำวแสงจันทร์ แก้วเปียง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ตำม
คำสั่ง อบต.ทรำยขำว ที่
275/2565 ลงวันที่ 30
มีนำคม 2565
-ดำเนินกำรแต่งตังคณะกรมกำร
ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ตำมประกำศอบต.
ทรำยขำว เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็น
พนักงำนจ้ำง ลว. 25 มีนำคม
2564

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-ควรดำเนินพิจำรณำปรับปรุง
แผนอัตรำกำลังในทุกๆ ปี
งบประมำณเพื่อให้กำรกำหนด
ตำแหน่งรองรับภำรกิจของ
หน่วยงำน และกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงภำระงำนให้
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบัน

-เพื่อควำมยุติธรรมและ
โปร่งใส ไม่ควรจะกำหนด
คณะกรมกำรออกข้อสอบ
และคณะกรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อสอบเป็นชุด
เดียวกัน

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร
ประเด็นนโยบาบ/แผนการ
ดาเนินงาน
2.1 จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจำปี และดำเนินกำรตำม
แผนฯให้สอดคล้องตำมควำม
จำเป็น

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ
-อบต.ทรำยขำว มีกำรจัดทำ -มีกำรดำเนิกำรจัดทำแผนพัฒนำ -เพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกร
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
แผนพัฒนำพนักงำนส่วน
บุคลำกรประจำปี พ.ศ.2564- เกิดประสิทธิภำพควร
จริยธรรมอันจะทำให้ปฏิบัติ
ท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วนและ ก. 2566 โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำ ดำเนินกำรสำรวจควำม
หน้ำที่รำชกำรในทุกๆ ตำแหน่ง อบต.จังหวัดเชียงรำย มีมติ
รับกำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ต้องกำรในกำรพัฒนำของ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เห็นชอบพร้อมทังประกำศใช้
ตำมสำยงำนตำแหน่งให้เป็นไป บุคลำกรแต่ละตำแหน่งเพื่อได้
แผนพัฒนำบุคลำกร (พ.ศ.
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
กระบวนกำรและวิธีกำรพัฒนำ
2564-2566)
ตรงกับควำมต้องกำร
2.2 กำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำ -เพื่อให้กระบวนกำรและวิธีกำร -บุคลำกรมีประสิทธิภำพในกำร -มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่ง
บุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำร และวิธีกำรพัฒนำเกิด
ทำงำน และสำมำรถนำควำมรู้ บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำม
พัฒนำบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง ประสิทธิภำพและตรงกับควำม ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำ
สำยงำน
ต้องกำรของบุคลำกรแต่ละ
ประยุกต์ใช้ในงำนได้
ตำแหน่งและเพื่อให้เกิดควำม
ต่อเนื่องในกำรพัฒนำ
2.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้
-เพื่อสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ -บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำด้วย
-ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนตำบลที่ -ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ใน
เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ -เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่ง ตนเอง และเกิดประสิทธิภำพ บรรจุใหม่ดำเนินกำรเรียนรู้ด้วย ทุกๆตำแหน่งงำนในองค์กร
ระบบงำน E-learning
กำรเรียนรู้ในหน่วยงำน
ประสิทธิผลในกำรทำงำน
ตนเองในระบบ E-learning ใน
วิชำควำมรู้ทั่วไปและเฉพำะ
ตำแหน่ง

ประเด็นนโยบาย/
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
2.4 ดำเนินกำรประเมิน
-เพื่อให้กำรพัฒนำถูกต้องและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์ ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งใน
ตำแหน่ง
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
2.5 ดำเนินกำรประเมินควำม
พึงพอใจของบุคลำกร

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
-หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำม
-จัดให้มีกำรพัฒนำด้ำน
และนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ เกณฑ์มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง เพื่อ
ควำมรู้ และด้ำนทักษะใน
ในกำรทำงำนได้ตรงกับ
พิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรม กำรทำงำนไปพร้อมๆกัน
ตำแหน่ง
เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
เพื่อประสิทธิภำพในกำร
ตำแหน่งตำมสำยงำน
ทำงำน
-เพื่อวัดผลระดับควำมพึงพอใจ -บุคลำกรเกิดควำมผำสุกใน -หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
-พัฒนำแนวทำงและวิธีกำร
ของบุคลำกรในองค์กร
กำรทำงำนและมีควำมผูกพัน ของบุคลำกรในกำรบริหำรทรัพยำกร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มี
-เพื่อผลกำรประเมินมำปรับปรุง กับองค์กร
บุคคล ทังด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ควำมหลำกหลำยและ
แนวทำงและวิธีกำรบริหำร
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
สำมำรถตอบสนองควำม
ทรัพยำกรบุคคลในองค์กร
บำเหน็จควำมชอบ พร้อมทังติดตำม
ต้องกำรของบุคลำกร
และนำผลควำมพึงพอใจของพนักงำน
ครบถ้วนทุกตำแหน่งงำน
มำพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

3. ด้านการธารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ
ประเด็นนโยบาย/
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
3.1 ประชำสัมพันธ์และ
-เพือ่ สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
-เพือ่ สร้ำงควำมเตรียมพร้อมให้
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
บุคลำกร
ตำแหน่งให้บุคลำกรทรำบ
3.2 ดำเนินกำรบันทึก แก้ไข
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกร
ท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอภำค
และสำมำรถตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด

-บุคลำกรสำมำรถทรำบถึง
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
ตำแหน่งงำนของตนเอง
และสำมำรถเตรียมควำม
พร้อมได้ครบถ้วนสมบูรณ์
-เพื่อให้ข้อมูลบุคลำกรครบถ้วน -ข้อมูลบุคลำกรในระบบ มี
และเป็นปัจจุบัน
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ร้อย
ละ 100

-เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม
ควำมโปร่งใส และสร้ำง
มำตรฐำนในกำรประเมินผลใน
องค์กร

ผลการดาเนินงาน
-หน่วยงำน มีกำรจัดทำ KM
ประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนตำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ
พร้อมทังให้คำปรึกษำดังกล่ำว

-หน่วยงำนดำเนินกำรปรับปรุงระบบ
ดังกล่ำวตำมระยะที่กรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ
แล้วเสร็จที่กำหนดไว้ทังในส่วนของข้อมูล
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
-กระบวนกำรประเมินผลกำร -หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชีวัด โดย
ปฏิบัติงำนรำชกำร ที่
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ดูแล กำกับ
เป็นธรรม เสมอภำคและ
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถตรวจสอบได้
จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร
พิจำรณำกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนควำมรู้
ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่ำงเป็น
ธรรมเสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้จำก
หลำยหลำยวิธี และแหล่ง
ควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน
-เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับระบบโดยส่งเสริม
ให้ได้รับกำรฝึกอบรม
บ่อยครัง
-กำรดำเนินกำรแต่งตัง
คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปโดย
ควำมชอบธรรม

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำม
ดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติ
หน้ำทีรำชกำรอย่ำงเป็นธรรม
เสมอภำค และสำมำรถ
ตรวจสอบได้

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจใน -บุคลำกรได้รับกำรพิจำรณำ -พิจำรณำเลื่อนขันเงินเดือนพนักงำนส่วน -จัดทำประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
เลื่อนขันเงินเดือน ถูกต้อง ตำบล ครังที่ 1/2563 ให้เป็นไปตำมผล กำรประเมินผลกำร
-พิจำรณำเลื่อนขันเงินเดือน
ครบถ้วนทุกคน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำน
เป็นไปตำมผลกำรประเมินและ
ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำ เดียวกัน
ประกำศหลักเกณฑ์
เลื่อนขันเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ครังที่ 1/2563 ตำมคำสั่งเลื่อนขัน
เงินเดือน และรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำว
3.5 ดำเนินกำรพิจำรณำควำม -เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจ
-องค์กำรบริหำรส่วนตำบล -จัดทำประกำศยกย่องและมอบเกียรติ
-ประชำสัมพันธ์ใน
ดีควำมชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้กับบุคลำกร
ทรำยขำวได้จัดทำประกำศ บัตรให้แก่บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนใน หน่วยงำนเพื่อยกย่องและ
รำชกำรประจำปี พ.ศ.2563 -เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ยกย่องและมอบเกียรติบัตร ระดับดีเด่น จำนวน 1 รำย ได้แก่
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลำกร บุคลำกรดีเด่น ด้ำนกำร
ให้แก่บุคลำกรที่มีผลกำร
1.นำยศิริมงคล คำดี ตำแหน่ง ปลัด
บุคลำกร
ดีเด่น ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ ปฏิบัติงำนและคุณประโยชน์ต่อ ปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น ใน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (นักบริหำรงำน
คุณประโยชน์ต่อสำธำรณชน
สำธำรณชน
รอบปีงบประมำณ
ท้องถิ่น ระดับกลำง)
3.6 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ -เพื่อสร้ำงควำมผำสุกในองค์กร -บุคลำกรรู้สึกปลอดภัย มี -มีกำรจัดอุปกรณ์ขันพืนฐำนในกำร
-จัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อ
ชีวิตที่ดี แก่บุคลำกรในด้ำน
-เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตกำร
ควำมสุขในกำรทำงำนและมี ปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน
สร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ทำงำนที่ดีของบุคลำกร
ควำมผู้พันกับองค์กร
-จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ
ทำงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรทำงำน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

4. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
ประเด็นนโยบาย/
วัตถุประสงค์
แผนการดาเนินงาน
4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด
-เป็นเครื่องมือกำกับควำม
รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม ประพฤติของข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบล และ
-ยึดถือเป็นหลักกำรและ
ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วน
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ
ตำบลทรำยขำว ว่ำด้วย
-ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำง
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
องค์กรและพนักงำนส่วนตำบล
ท้องถิ่น
ในทุกระดับ
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ
-เพื่อให้บุคลำกรได้ปฏิบัติหน้ำที่
มอบหมำยงำนแก่
ได้ตรงกับตำแหน่งและใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น
ศักยภำพของตนเองได้อย่ำง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง เต็มที่
กำรควบคุม กำกับ ติดตำม
-เพื่อป้องกันควำมซำซ้อนใน
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้
กำรมอบหมำยงำน
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์
แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

-จัดทำประกำศประมวล
จริยธรรมของพนักงำนส่วน
ตำบลประจำปี
-มีแนวทำงปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรม

-ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบ
ประมวลจริยธรรมพนักงำนส่วนตำบล
และข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทรำยขำว ว่ำด้วยจรรยำบรรณพนักงำน
ส่วนตำบล

-อบต.ทรำยขำว จัดทำคำสั่ง
แบ่งงำนและมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
องค์กำร

-ดำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำง ตำมคำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทรำยขำว ที่
1044/2563 ลงวันที่ 16
พฤศจิกำยน 2563

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมควำมรู้ในด้ำน
ประมวลจริยธรรม

-กำรมอบหมำยงำนต้อง
ดำเนินกำรตำมกำหนด
มำตรฐำนของแต่ละ
ตำแหน่ง รวมถึงพิจำรณำ
ถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคลประกอบ

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
เสริมสร้ำงมำตรฐำนวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.25612563
4.4 โครงกำรอบรมจริยธรรม
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง คณะผู้บริหำรและสมำชิก
สภำอบต.ทรำยขำว ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ
-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมควำมรู้ในด้ำน
ดำเนินกำรส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่น

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

-ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและกำรป้องกันกำร
ทุจริตในองค์กร

-แผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561-2563

-มีกำรดำเนินกำรตำมแผน โดยสรุป
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำร
ทุจริตคอรัปชั่น

-เพื่อสร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้
บุคลำกรสำมำรถนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมำปรับใช้ใน
กำรดำเนินชีวิต
-เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ศีลธรรมจริยธรรม สำมำรถ
นำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
-เพื่อให้บุคลำกรรู้จักกำรทำงำน
เป็นทีม ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
มีทัศนคติที่ดี มีควำมสำมัคคีใน
องค์กำร

-ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 80%
-ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึง
พอใจทุกด้ำน ไม่น้อยกว่ำ
80%

-ดำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมพัฒนำ
-เสริมสร้ำงกิจกรรมที่ช่วย
คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ส่งเสริมควำมรู้ในด้ำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ใน
คุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 17 กันยำยน 2563 ณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำยขำว มีผู้
เข้ำรับกำรอบรมทังสิน จำนวน 95 คน

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
1. ปัญหำและอุปสรรคด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
1.1 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำยขำวมีกำรพัฒนำบุคลำกรยังไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเนื่อง กำรพัฒนำที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน ขำดกำร
ติดตำมและประเมินผลในภำพรวมขององค์กร
1.2 กำรกำหนดเนือหำวิชำ และวิธีกำรพัฒนำ ไม่ตรงกับตำแหน่งและหนำที่ที่รับผิดชอบ ทำให้กำรพัฒนำไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ
2. ปัญหำและอุปสรรคด้ำนคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
2.1 ปัญหำกำรแบ่งพรรคพวกในที่ทำงำน ขำดควำมรักใคร่สำมัคคี มีทัศนคติในเชิงลบกับองค์กร
2.2 กำรโอน (ย้ำย) ตำแหน่งของบุคลำกรทำให้มีกำรปรับตัวใหม่เพื่อที่จะเข้ำกับวัฒนธรรมขององค์กร
2.3 องค์กรมีกำรวำงแผนและกำรทำงำนที่ซับซ้อน ทำให้เกิดควำมไม่เป็นระบบขึนในองค์กร ซึ่งจำกปัญหำเหล่ำนีทำให้บุคลำกรเกิดควำมอึดอัดใจ ไม่มี
ควำมสุขในกำรทำงำน และไม่มีควำมผูกพันธ์กับองค์กร

