


แบบรายงานผลการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตำบลสนวน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

1. ดานการวางแผนอตัรากำลัง 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพ่ือใชในการ

กำหนดโครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ี

รองรับภารกิจของ หนวยงาน  

- ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทำ

แผนอัตรากำลัง 3 ป ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

และดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 

17 สิงหาคม 2563 

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ

จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป อยาง

นอย ป ละ  

1 ครั้ง 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือ

วางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน 

สมบูรณและเปนปจจุบัน 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อ

กำหนดตำแหนงใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของ

หนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน

ใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การ

ระดมความคิดของ คณะกรรมการในการสรร

หาและเลือกสรร) และประกาศใชแผน

อัตรากำลัง 3 ป (2564-2566) ปรับปรุง

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

- ดำเนินการลงขอมูลบุคลากรระบบก.พ.7 และ

ขอมูลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ระบบขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ เพื่อ

วางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณ 

และเปนปจจุบัน ในระหวางเดอืนมิถุนายน 

2564 

- ปรับปรงุภาระงานใหสอดคลอง
กับสวนราชการในปจจุบัน 
- ดำเนินการลงขอมูลบุคลากร
ระบบก.พ.7 และขอมูลพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ระบบขอมูลบุคลากรทองถิ่น
แหงชาตใิหเปนปจจุบัน ครบถวน 
และถูกตอง 
  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

2. ดานการสรรหา บรรจุและ

การแตงตั้งบุคลากร 

1. จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการ 

และพนักงานจาง ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีลาออก หรือ

โอนยาย 

- ดำเนินการประกาศรับโอน (ยาย) พนักงาน

สวนตำบล สายงานผูบริหารในตำแหนงที่วาง 

เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

- ดำเนินการสรรหาขาราชการ 

และพนักงานจาง ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน

อัตรากำลังท่ีลาออก 

2. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือ

บรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับ

โอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดำรง

ตำแหนงท่ีวางหรือประกาศรับสมัครบุคคล

เพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน  

- ดำเนินการประกาศรับโอน (ยาย) พนักงาน

สวนตำบลสายงานประเภทวิชาการ ตำแหนง 

นักวิชาการศึกษา และสายงานประเภทท่ัวไป 

ตำแหนง เจาพนักงานธุรการ 

- ประกาศรับโอนยาย พนักงาน

สวนทองถิ่น มาดำรงตำแหนงท่ีวาง

หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ

เปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ

เลือกสรร  

- ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหา

และเลือกสรร 

- แตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู

ความสามารถในการสรรหาและ

เลือกสรร 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/

นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำป และ

ดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ  ให

สอดคลองตามความจำเปน 

 

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ประจำป/นโยบาย พัฒนาบุคลากรประจำป 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากร

ทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน

นโยบายใหบรรลุเปาประสงค โดยการจัดสง

บุคลากรเขารับการอบรมตามตำแหนง และ

สายงานท่ีเก่ียวของ 

- สงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท 

ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน

นโยบายใหบรรลุเปาประสงค 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

 2. กิจกรรมการประชุมพัฒนาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

- ดำเนินการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับบุคลากร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ 

เจาหนาที่ ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล

สนวน 

- ใหขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตำบล

สนวนทุกคน เขารวมโครงการ  

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

นำไปใชในการปฏิบัติงาน 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

1. มีวิธีการหรือกิจกรรมกำหนดปจจัยทำให

มั่นใจวาสถานที่ทำงานมีสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัยและพนักงานมีสวนรวมในการ

สรางสภาพแวดลอมการทำงาน และกำหนด

ปจจัยสำคัญ ซึ่งมีผลตอความผาสุก ความ

พึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 

1. มีการจัดสถานท่ีทำงาน สภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัย สงเสรมิใหพนักงานมีสวนรวมในการ

สรางสภาพแวดลอมการทำงาน มีการสงเสริม

การออกกำลังกายเลนกีฬา กำหนดปจจัยสำคัญ

ท่ีสงผลตอความผาสุกและความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทำงาน 

2. มีการจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานในการ

ปฏิบัติงานอยางครบถวน  

- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสาธารณะหรือ 

จิตอาสา 

- สรางสภาพแวดลอมการทำงาน  

- สรางขวัญและกำลังใจใหแก

ผูปฏิบัติงาน 

- มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหแก

ผูปฏิบัติงานตามความจำเปน 

 

5. ดานการประเมินผลการ

ปฏิบตังิาน 

1. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ 

และลูกจาง ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหนง 

ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ

มาตรฐานกำหนดตำแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสง

บุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย

ความเปนธรรม ตรวจสอบได 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

 2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานราชการ ที่เปนธรรมเสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดย

ผูบังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานกำหนด

ตำแหนง 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

6. ดานการสงเสริมจริยธรรม

และคุณธรรมในองคกร 

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รบัทราบถึง

ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 

และขอบังคับขององคการบริหารสวนตำบล

สนวน วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวน

ทองถิ่น 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึง

ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน และ

ขอบังคับขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  

วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน ทาง

เว็บไซต ไลน และติดประกาศภายในสำนักงาน 

 

2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแก

ผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 

และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม

หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย

ที่เก่ียวของ 

- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และ

พนักงานจาง ตามคำสั่งขององคการบริหารสวน

ตำบลสนวน 

 

3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตำบลสนวน ป 2561  

- 2565 

- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลสนวน ป 2561 - 2565 

 

 



     นางธัญญภรณ  พรหมชัย 

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                                                                    

                ผูจัดทำ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 

 4. มีโครงการกิจกรรมยกยองผูมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ

ใหบริการประชาชนดีเดน 

- มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลสนวน  ป 2564 

จัดกิจกรรมยกยองผูมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและใหบริการประชาชน

ดีเดน 

 
 


