แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานรอบ ๑๒ เดือน)
ประเด็นนโยบาย/
แผนการดาเนินงาน
๑. ด้านการสรรหา

๒. ด้านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

๒.๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID 2019)

ตัวชี้วัด
ดาเนินการจัดจ้าง
พนักงานราชการ
เฉพาะกิจ จานวน ไม่
น้อยกว่า ๑๘ อัตรา

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เสร็จ เรียบร้อยแล้วจานวน ๑๘
อัตรา ดังนี้
๑. พนักงานบริหารงานทั่วไป
จานวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
๒. นักพัฒนาชุมชน จานวน ๖ อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
๓. พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จานวน ๖ อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
- กาหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง 1
ปี (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ – วันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ
๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ จานวนข้าราชการที่เข้า จังหวัดบุรีรัมย์มีจานวนข้าราชการที่

หมายเหตุ

เพื่อการพัฒนาข้าราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) ของสานักงาน
ก.พ.

๒.๒ จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปและ
ดาเนินการตาม แผนพัฒนา
ดังกล่าวใหสอดคลองตาม
ความจาเปนและความ
เหมาะสม
๒.๓ ดาเนินการประเมิน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
และบุคลากรตามหลักเกณฑ
มาตรฐานกาหนดตาแหนง ใน
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ

ปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภายในจังหวัด ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ดี
ยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาจังหวัด และ
ประเทศต่อไป
เพื่อพัฒนาความรูตามสายงาน
และตาแหนงของบุคลากร

เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของข้าราชการ
และบุคลากรในตาแหนงตาม
สายงาน

เรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) จานวนไม่
น้อยกว่า ๔๐ คน

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการจัดทาและ
ดาเนินการแผนพัฒนา
บุคลากร ๓ ปี ร้อยละ
๑๐๐

เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน ๔๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

จังหวัดบุรีรัมย์ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาป
พ.ศ. 2564 – 2566 โดยพิจารณา
บุคลากร เขารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรูตามสายงาน
และตาแหนงใหเปนไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบ
๑๐๐ %
จานวนข้าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์มีการประเมินบุคลากร
พนักงานราชการ และ ตามเกณฑมาตรฐาน
บุคลากรทีเ่ ขารับการ กาหนดตาแหนง เพื่อพิจารณาจัด ส
อบรม เพื่อพัฒนาความ งบุคลากร เขารับการอบรม เพื่อ
รูความสามารถในตา พัฒนาความรูความสามารถในตา
แหนงตามสายงาน
แหนงตามสายงาน จานวน ๒๒ คน
จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐
คน

๒.๔ การดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร

๓. ดานคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของการจัดสวัสดิการให้แก่
ข้าราชการ และบุคลากร และ
จะได้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงานในปีต่อๆไป

๓.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม บุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด
ขาราชการพลเรือน
ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๒ ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานแกผูใตบังคับบัญชา อยาง
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
รวมถึงการควบคุม กากับ
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับ
บัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลัก
เกณฑ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

ร้อยละความพึงพอใจ
ของการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ข้าราชการ และ
บุคลากร จานวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทางาน
บาเหน็จความชอบ
พรอมทั้ง ติดตาม และนาผลความพึง
พอใจของพนักงาน
มาพัฒนา และจัดใหมีขั้นพื้นฐานของ
พนักงาน โดยมีข้าราชการและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการ
ต่าง ๆ จานวน ร้อยละ 90
จานวนหน่วยงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชาสัมพันธใหเจ
รับทราบและถือปฏิบัติ าหนาที่และบุคลากรทุกระดับภายใน
ตามประมวลจริยธรรม จังหวัดรับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ไม่ ข้าราชการพลเรือนและให้ถือปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐
ตามโดยเคร่งครัด จานวน ๒๑๐
หน่วยงาน
หน่วยงาน
จานวนหน่วยงานที่มี จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการแบง
การมอบหมายหน้าที่ งานและมอบหมายหนาที่ความ
ความรับผิดชอบไม่
รับผิดชอบให้ข้าราชการและบุคลากร
น้อยกว่า ๑๕๐
ภายในจังหวัดตามกาลัง
หน่วยงาน
ความสามารถ จานวน ๒๑๐
หน่วยงาน

