การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงามได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้
กาหนดงานสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการทบทวนกระบวนการ ทางาน
และกาหนดกรอบ อัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อ ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตาม มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตาบล และประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานจ้างให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงรายกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบลและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด
๓. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทั ศ น์ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติให้ เป็ น บุ ค ลกรที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและมี การเรียนรู้ร่ว มกั น
สามารถนาข้อมูล ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๔. การสรรหาตาแหน่ งสายงานบริห ารที่ว่าง ให้ ดาเนินการตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเชียงรายกาหนด
๕. การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ารับ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น ใน
ตาแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงรายกาหนด
๖. การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
ประเภทอื่นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงราย โดยส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เดิม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้
โอน และกาหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคาสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ และออกคาสั่งรับโอนและให้โอนภายใน ๑๕ วันนับแต่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ
๗. การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
๘. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาการแทน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
................................................................................

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโป่ ง งามเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม จึงกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการทบทวนกระบวนการทางานและ
กาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงามให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตาบลและประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานจ้า งให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังเหวัดเชียงรายกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสั ยทัศน์ ปรับ เปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ มีการเรียนรู้
ร่วมกัน สามารถน าข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. สรรหาตาแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดเชียงรายกาหนด
5. การคัดเลื อกบุ คคลที่จ ะเข้ารับการประเมิน ผลงาน เพื่ อแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่งสู งขึ้น ใน
ตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงรายกาหนด
6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
ประเภทอื่นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย โดยส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้
โอนและกาหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคาสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ และออกคาสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 15 วันนับแต่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ
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7. การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทีการแทน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้ เป็นอานาจปลัดองค์การบริห ารส่วนตาบล
อาจมอบอานาจที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กาหนดเป็นเรื่องการ
มอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- กรณีที่ไม่มีปลัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดเป็น ผู้รักษาราชการ
แทนถ้ามีรองปลัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองปลัดคนหนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการแทนได้
- กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทนได้
- กรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่ว นตาบลตาแหน่งอื่นที่ว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตาแหน่งนั้น
9. การรับ สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้มีการประกาศทางเว็บไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โป่งงาม
10. การพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตามสาย
งานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่งแต่ละประเภท
11. จัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม
กาชับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยทาให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทางาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม

รายงานผลการดาเนินงานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประเด็นนโยบาย
๑. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน
๑.๑ จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี เพื่ อ ใช้ ใ นการ - ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดตาแหน่งใหม่เพิ่มรองรับภารกิจขอ
ก าหนดโครงสร้ า งและกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ร องรั บ ลงหน่ว ยงานและการพิ จารณาปรับ ปรุงภาระงานให้ ส อดคล้ องกับ ส่ ว นราชการใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ
คกก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การจั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนสรรหา ๑. ดาเนินการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตาบลที่ว่างตามแผนอัตรากาลัง ๓
ข้ าราช ก าร แ ล ะ พ นั ก งาน จ้ างให้ ทั น ต่ อ ก าร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน ๑ อัตรา
เปลี่ ย นแปลง หรื อ ทดแทนอั ต ราที่ ล าออกหรื อ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
โอนย้าย
ตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชานาญการ) จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 2 อัตรา
๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคล - ประกาศรับสมัครบุคคลละเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรับโอนย้าย ตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปและผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสานักปลัด เมื่อ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาด ารงต าแหน่ ง ที่ ว่ า งหรื อ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น - ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๑.๔ แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการในการสรรหาและ - ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
เลือกสรร
พนักงานจ้าง ตามคาสั่ง อบต. โป่งงาม ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๕ เลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น/เลื่อนวิทยฐานะ
- ดาเนินการเลื่อนระดับจานวน 2 ราย นางจิดาภา สุรินทร์รังษี ตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
สรรหา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

๒. ด้านการพัฒนา

๒.๑ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง

การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2563
-ดาเนินการเลื่อนวิทยฐานะ จานวน 1 ราย นางสาววิราวรรณ ชื่นแสน ตาแหน่ง ครู
คศ.1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖4 โดย ดาเนินการแล้วเสร็จ
พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒ นาความรู้ตามสายงาน ตาแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในแผนพัฒนาบุคลากร
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เพื่อพิจารณา ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตาแหน่งสายงาน

๒.๒ กาหนดเส้ น ทางการพัฒ นาบุ คลากร เพื่ อ เป็ น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
๒.๓ ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานก าหนดตาแหน่ งในความรู้ ทัก ษะ
และสมรรถนะ
๒.๔ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทางาน บาเหน็จความชอบ
พร้อ มทั้ ง ติ ด ตามและน าผลความพึ งพอใจของพนั ก งานมาพั ฒ นาและจัด ให้ มี ขั้ น
พื้นฐานของพนักงาน
๓. ด้ า นการธ ารง ๓.๑ ประชาสั ม พั น ธ์และเผยแพร่แนวทางเส้ นทาง - หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งให้บุคลากร
รั ก ษ า ไ ว้ แ ล ะ ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งให้บุคลารกรทราบ ทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาดังกล่าว
แรงจูงใจ
๓.๒ ด าเนิ น การบั น ทึ ก แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล - หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคลากรในระบบศูนย์บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ ท้องถิ่นกาหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่กาหนดไว้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓.๓ จั ด ให้ มี ก ารกระบวนการประเมิ น ผลการ - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดูแล กากับ ติดตาม
ปฏิ บั ติ ง านราชการที่ เ ป็ น ธรรม เสมอภาคและ และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
สามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม
๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้

๓.๕ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร
ในด้ า นสภ าพแวดล้ อ มการท างาน ด้ า นความ
ปลอดภั ย ในการท างาน ด้านการมีส่ ว นร่ว มในการ
ทางาน
๔. ด้ า นคุ ณ ธรรม ๔.๑ แจ้ งให้ บุ ค ลากรในสั งกัด รับ ทราบถึ งประมวล
จริยธรรม และวินัย จริยธรรมข้าราชการส่ว นท้องถิ่น และระเบียบการ
ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม
๔ .๒ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า ม อ บ ห ม า ย งาน แ ก่
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
รวมถึ ง การควบ คุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และดู แ ล
ผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้ง ที่ ๑ /๒๕๖4 ให้เป็นไปตามผล ดาเนินการแล้วเสร็จ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 ตามคาสั่งเลื่อนเงินเดือนและรายงาน
การประชุมดังกล่าว
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบลโป่งงาม
- ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล ดาเนินการแล้วเสร็จ
และพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ประชุมพนักงานส่วนตาบลอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทางาน

