
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

๑. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ 
ปี  เ พ่ือใช้ ในกำรก ำหนด
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง แ ล ะ ก ร อ บ
อัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจ
ของ หน่วยงำน  

 

 

๒. จัดท ำและด ำเนินกำรสรร
หำข้ำรำชกำร และพนักงำน
จ้ำง ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่
ลำออก หรือโอนย้ำย 

 

๓. รับสมัครคัดเลือก สรรหำคนดี
คนเก่ งเพ่ื อปฏิบั ติ งำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือบรรจุ
แต่ งตั้ งเข้ ำรับรำชกำร หรือ
ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่สูงขึ้น  

 

 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อก ำหนด
ต ำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน 
และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้อง
กับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน  
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรระดม
ควำมคิดของ คณะกรรมกำรในกำรสรรหำและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

 

- ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง ประเภท
ภำรกิจ   ต ำแหน่งพนักงำนดับเพลิง สังกัดส ำนัก
ปลัด และต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   สังกัดกอง
ช่ำง เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  ด ำเนินกำร
สรรหำเมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔ 

 

.- ด ำเนินกำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล
ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิที่ 
๓๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำน
ส่วนต ำบล วันที่มีผล วันที่ ๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 
๒๕๖๓  

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิที่ ๔๒๙/
๒๕๖๓ เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วน
ต ำบล วันที่มีผล วันที่ ๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิที่ ๔๘๑/
๒๕๖๓ เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วน
ต ำบล วันที่มีผล วันที่ ๑๖  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิที่ ๔๕๗/
๒๕๖๓ เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วน
ต ำบล ลงวันที่ ๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำรใน
กำรสรรหำและเลือกสรร 

 

 

 

๕. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกรเพ่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำม
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

- ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ
และเลือกสรรบุคลำกรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตำมค ำสั่ง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวำริชภูมิ ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ เพ่ือวำงแผน
อัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

๑. จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี/นโยบำย
พัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 
และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/
นโยบำยฯให้สอดคล้องตำม
ควำมจ ำเป็น 

๒. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใส 
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวำริชภูมิ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

 

 

 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
หน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคคลำกรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้
บรรลุเป้ำประสงค์ต่อไป 

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวำริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ๓.ส่งเสริมและพัฒนำองค์กร
มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ 

- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ 
ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ 
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร แ ย ก แ ย ะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยกำรจัดมุมเอกสำรเพื่อกำรเรียนรู้ 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

๑.ด ำเนินกำรประเมิน
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และ
ลูกจ้ำง ตำมมำตรฐำน 
ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  

 

๒.จัดให้มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรมเสมอ
ภำค และสำมำรถตรวจสอบ
ได้  

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพื่อพิจำรณำจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำยงำน 

 

 

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
รักษาวินัยของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  

๑. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด 
รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วำริชภูมิ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชำ 
มอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็น 

 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และ
พนักงำนจ้ำง  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ 
แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

๓. ส่งเสริมให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วำริชภูม ปี ๒๕๖๑  - 
๒๕๖๔ 

ตำมค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ  

 

 

 

 

- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ ปี ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔ มี
ผลกำรด ำ เนินงำนตำมแผนปฏิบัติ ง ำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ ปี ๒๕๖๔ 

ด้ำนกำรพัฒนำ
และส่งเสริม
คุณภำพชีวิตให้มี
ควำมเหมำะสม 
และตรงกับควำม
ต้องกำรของ
บุคลำกร 

 

๑. จัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร 
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล  

- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะหรือ จิต
อำสำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


