
 
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

หน่วยงานที่จัดท า  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด    

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
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การจัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 

เขาสมอคอน มีเจตนารมณ์ส าคัญทีจ่ะเปลี่ยนแปลงมมุมองตอ่ระบบบรหิารพนกังานส่วนต าบลจากเดมิ 
ทีเ่น้นพัฒนาพนักงานสว่นต าบลใหม้ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนกังานส่วนต าบลเป็น 
ผู้รู้รอบ รู้ลกึ และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอนรวมทั้ง ให้ 
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุง่เน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน   จึงมีการรายงานผลเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลทัง้ 8 ด้าน  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของหนว่ยงาน ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดย 
สมบูรณ์  โดยปีงบประมาณ 25๖๓ ได้ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล สรปุผลได้ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1) การวางแผนก าลังคน 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.(พ.ศ.2561 - 2563)   
 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
วางแผนการใช้อัตราก าลังและการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล   
เขาสมอคอน อีกทั้งยังใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของอ านาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-มีความคุ้มค่า สามารถ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-การบริหารทรัพยากร
บุคคล เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 
-ภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 ไม่เกิน 
40% 

-ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปี พ.ศ.2561-2563 
- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง
สามปี (พ.ศ.2561-2563) 
-ลดภารกิจน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
2561-2563 ยังมีต าแหน่ง
ว่างแยกเป็นประเภท ดังนี้ 
1. อ านวยการต้น 2 ต าแหน่ง เนื่องจากสายงานนี้
ต้องได้รับการสรรหาจากกรมส่งเสริมฯ ท าให้เป็น
อัตราว่าง 
2. สายวิชาการ 6 ต าแหน่ง บางสายงานเป็น
ต าแหน่งว่างที่ประกาศรับโอนไปแล้ว และบาง
สายงานขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมฯ  
3. สายทั่วไป 4 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งที่ขอใช้
บัญชีเพื่อบรรจแุต่งตั้ง 
4. จ้างทั่วไป 2 ต าแหน่ง 

 
 

2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร                     
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การประกาศรับโอนพนักงานส่วนต าบล 
- รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ าปี พ.ศ.
2563  
 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน มีภารกิจและปริมาณงานเพ่ิม
มากขึ้น และมีต าแหน่งว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2561-2563 
จึงจ าเป็นต้องสรรหา , บรรจุและแต่งตั้ง 
แทนต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง  
3 ปี ประจ าปี 2561-2563 

-ปฏิบัติงานตามหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศฯ และกรอบ
ระยะเวลาหรือภารกิจที่
ก าหนด 

-บุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจ
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นได้ 
โดยมีค าสั่งมอบหมายงาน เช่น 
ปฏิบัติราชการแทน , รักษา
ราชการแทน , การช่วยราชการ  
-การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างหรือประกาศรับ
โอนพนักงานส่วนต าบล โดย
ประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ปิด
ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

อบต.เขาสมอคอน ยังมีต าแหน่ง
ที่ว่างจากการสรรหาแยกเป็น
ประเภท ดังนี้ 
1. อ านวยการต้น 2 ต าแหน่ง 
2. สายวิชาการ 6 ต าแหน่ง 
3. สายทั่วไป 4 ต าแหน่ง 
4. จ้างทั่วไป 2 ต าแหน่ง 
-เนื่องจากบางต าแหน่งต้องรอ
การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และ อบต.มีการสรรหา
เองโดยการรับโอน(ย้าย) 

 

/3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน............. 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน              
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ส่วนต าบล, พนักงานครู , ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

-การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เป็น
แรงจูงใจ ในการพิจารณาผลตอบแทน  
สวัสดิ์การ ให้บุคลากรภายในสังกัดให้เกิด
ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และท่ีได้รับ
มอบหมาย 
-เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนา ทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ผลการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ดีเด่น , ดีมาก , ดี, พอใช้
ปรับปรุง หากผู้ได้รับผล
การประเมินระดับ
ปรับปรุง จะไม่ได้รับการ 
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน , เลื่อน
เงินเดือน , เพิ่มค่าจ้าง, 
ค่าตอบแทนหรือไมต่่อ                 
สัญญาจ้าง 

บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

-บุคลากรได้คะแนนประเมินใน
ระดับดีมาก ดี พอใช้  
ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เรียนรู้ทักษะการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 
-บุคลากรได้คะแนนประเมินใน
ระดับดีเด่น ควรมีการประกาศ
เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ 

4) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
-แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

-ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสม
ออคน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบตัิงานตามแผนการ
เสรมิสร้างมาตรฐานวินัยคณุธรรม จริยธรรมและ
ป้องกนัการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563 

-บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล               
เขาสมอคอนได้ลงชื่อเข้า
ร่วมตามประกาศ
เจตนารมณ์ในการเป็น
องค์กรคุณธรรมครบทุก
อัตรา 
-ด าเนินการตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอน 

- ประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-ด าเนินการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง เป็นปัจจุบัน 
-การด าเนินการตามแผน โดยสรุป
รายงานผลการด าเนนิการแผนการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทจุริต คอร์รัปชั่น 

-ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
  ทางสื่อสารทั่วไป ฯลฯ  
-มอบโล่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานเป็นที่ประจักร เช่น  
ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ประชาชนได้ประโยชน์ 
การบริหารองค์กรเป็นเลิศ 

/5.การสรรหาคนดีคนเก่ง............. 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
5) การสรรหาคนดีคนเก่ง 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- โครงการเชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

-เพ่ือการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล   
พนักงานครู    ลูกจ้างประจ า     และ
พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
-เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
-เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
-เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง 
และบุคคลรอบข้าง 
-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2550  มาตรา 279 
-เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ผลผลิต 
-ผู้เข้ารับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ครบ 
100% ของเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ 
-ผู้เข้ารับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
-ข้อตกลงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และ
พนักงานทุกส่วนราชการ 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่น (ร้อยละ 90 
ขึ้นไป) 
-แบบประเมินการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2563   
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

-พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมี
ความภาคภูมิใจในการได้รับการ
เชิดชูเกรียติ 
-พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
-สร้างแรงจูงใจ สร้างจิตส านึกใน
การเป็นแบบอย่างที่ดี 
-ประชาชนที่มารับบริการทราบถึง
การบริการและการจัดการที่ดี มี
การยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 
 

-การสังเกต/นิเทศติดตาม 
-การพิจารณาโดย
คณะกรรมการจริยธรรม 
คุณธรรม 
 -หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล   
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ และให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
6) การพัฒนาบุคลากร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
-การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 
-การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพต่างๆ 
แก่คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการและ
เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

-ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 
-สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสาย
งานให้อยู่ในระบบงาน E-learning 
-ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
 
 
 

-บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
การตรวจสอบ การตั้ง
ข้อสังเกตในการ
ด าเนินงาน  
-บุคลากรมีทัศนคติที่ดี 
และมีวิสัยทัศน์ในการ
แก้ปัญหาของประชาชน
และสามารถน าเอา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
-ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร ก่อน/หลังเข้า
รับการอบรม 
 
 

-การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2561-
2563  
-การวางแผนการพิจารณาส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้าในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลที่
บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ e-learning ใน
วิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 
- หน่วยงาน มีการประเมิน
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง หรือความรู้ทั่วไป  
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ิมศักยภาพฯ สามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ในรอบปีที่ผ่านมามีการพัฒนา
บุคลากร โดยส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม แต่ไมไ่ด้ครอบคลุม
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากยังมีต าแหน่งอัตราว่าง
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปี 2561-2563 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
7) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
-การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
CAREER  PATHS)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน   
 
 

-เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรพัฒนา
สมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
-การส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจถึง
แนวทางการเตรียมความพร้อมสู้
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
รายบุคคล    
-การเปรียบเทียบความก้าวหน้าแต่ละ
ต าแหน่ง  
-เพ่ือเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
 

-การแบ่งประเภท
สมรรถนะ   
-สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
แต่ละสายงาน   
-การเปรียบเทียบ
โครงสร้างชั้นงานและ
ประเภทต าแหน่ง   
-บัญชีเปรียบเทียบ
ต าแหน่งและระดับใน
ระบบซีกับระบบแท่ง   
-เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ   
-แนวทางการนับ
ระยะเวลาตามบท
เฉพาะกาล 

-จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  CAREER  PATHS 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน 
-คุณสมบัติสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงาน (ไม่มีด าเนินการ) 
 

-บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และมองเห็นความโปร่งใส และ
เป็นธรรม ซึ่งจะท าให้บุคลากร
เกิดความมั่นใจใน ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน  
-ก่อให้เกิดการกระตุ้นการ
พัฒนาตนเอง ไปสู่ความส าเร็จ
ในอาชีพ -เป็นการดึงดูด จูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร 
ตลอดไป 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
-โครงการ Big Cleaning Day  (5 ส.) 
-แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความ
ผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ  ความ
ปลอดภัยในการท างานของบุคลากรที่มีต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

-เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
สถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
-เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
งานและสถานที่ท างาน 
-เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
-เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 
-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
เสมือนเป็นภารกิจประจ า 
-จัดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส  เป็นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
-จัดให้มีการตรวจ  ติดตาม  ประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม  5 ส   เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 
-จัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส  และการพิจารณาให้
รางวัล 

-บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน ให้ความ
ร่วมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง 
-ผู้ให้บริการทุกคนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และได้รับบรรยากาศที่ดี 
-สถานที่ท างานสะอาด 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
-บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่
ท างานดีข้ึน สุขภาพกิจดี 
 
 
 

-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินและคณะท างานด าเนิน
กิจกรรม 5 ส 
-ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบ
กิจกรรม 
-แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ 
และท าความเข้าใจกับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างน าไปปฏิบัติ 
-ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
-ตรวจประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
-แผนงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
-สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 

-บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
-บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากร 
-บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สภาพแวดล้อมที่ท างาน รวมทั้ง
ช่วยพัฒนาจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงาน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ต่อไป 
 

 


