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แบบรายงานผลการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตำบลสนวน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. ดานการวางแผนอตัรากำลัง 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพ่ือใชในการกำหนด

โครงสรางและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ 

หนวยงาน  

 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผน

อัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปน

ปจจุบัน 

- ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 

ปรับปรุงใหเปนปจจุบันและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดตำแหนงใหมเพ่ิม 

รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให

สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน (วิเคราะหภาระงาน การเตรียม

ขอมูล การระดมความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและ

เลือกสรร) และประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป (2561 – 2563) 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

- ดำเนินการลงขอมูลบุคลากรระบบก.พ.7 และขอมูลพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในระบบขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ เพ่ือ

วางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  

 

 

 



~ 2 ~ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2. ดานการสรรหา บรรจุและการ

แตงตั้งบุคลากร 

1. จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการ และ

พนักงานจาง ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน

อัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนยาย 

2. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้ง

เขารับราชการ หรือประกาศรับโอนยาย พนักงาน

สวนทองถ่ิน มาดำรงตำแหนงที่วางหรือประกาศรับ

สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน  

3. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  

- ดำเนินการประกาศรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตำบล สายงาน

ผูบริหารในตำแหนงท่ีวาง เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2563 ตำแหนง นัก

บริหารงานคลัง 

- ดำเนินการประกาศรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตำบลสายงาน

ประเภทวิชาการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน และสาย

งานประเภททั่วไป ตำแหนง นายชางโยธา 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/นโยบาย

พัฒนาบุคลากรประจำป และดำเนินการตามแผนฯ/

นโยบายฯ  ใหสอดคลองตามความจำเปน 

2. กิจกรรมการประชุมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ขององคการบริหารสวน

ตำบลสนวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/นโยบาย พัฒนา

บุคลากรประจำป เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวน

รวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงค โดยการจัดสง

บุคลากรเขารับการอบรมตามตำแหนง และสายงานที่เก่ียวของ 

- ดำเนินการจัดโครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ 

เจาหนาที่ ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 



~ 3 ~ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม และ

สามารถนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มีวิธีการหรือกิจกรรมกำหนดปจจัยทำใหมั่นใจวา

สถานที่ทำงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ

พนักงานมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการ

ทำงาน และกำหนดปจจัยสำคัญ ซึ่งมีผลตอความ

ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 

1. มีการจัดสถานที่ทำงาน สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย สงเสริมให

พนักงานมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการทำงาน มีการ

สงเสริมการออกกำลังกายเลนกีฬา กำหนดปจจัยสำคัญที่สงผลตอ

ความผาสุกและความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 

2. มีการจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  

- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสาธารณะหรือ จิตอาสา 

5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ และ

ลูกจาง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหนง ในความรู 

ทักษะ และสมรรถนะ  

2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ ที่เปนธรรมเสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได 

 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกำหนด

ตำแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล 

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไป

ตามหลักเกณฑ มาตรฐานกำหนดตำแหนง 
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     นางธัญญภรณ  พรหมชัย 

  นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                                                                    

                ผูจัดทำ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

6. ดานการสงเสริมจริยธรรมและ

คุณธรรมในองคกร  

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล

จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับของ

องคการบริหารสวนตำบลสนวน วาดวยจรรยาบรรณ

ขาราชการสวนทองถิ่น 

2. ใหผูบังคบับัญชา มอบหมายงานใหแก

ผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล

ผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 

แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ  

3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล

สนวน ป 2561  - 2565 

4. มีโครงการกิจกรรมยกยองผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ

ประชาชนดีเดน 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ

สวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวนตำบลสนวน   

วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน ทางเว็บไซต ไลน และติด

ประกาศภายในสำนักงาน 

- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และพนักงานจาง ตาม

คำสั่งขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสนวน ป 2561 - 2565 

- มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  ป 2563 

 

 

 

 

 


