
 
 

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน
กำลังคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ 
ป ี  เพ ื ่อใช ้ ในการกำหนด
โ ค ร ง ส ร ้ า ง แ ล ะ ก ร อ บ
อัตรากำลังที่รองรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน  

 

 

๒. จัดทำและดำเนินการสรร
หาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรากำลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 

๓. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดี
คนเก ่งเพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุ
แต ่งต ั ้ งเข ้าร ับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานทีสู่งขึ้น  

 

 

 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนด
ตำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

- ดำเนินการรายงานข้อมูลตำแหน่งว่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประสงค์ให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 
เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน    เมื่อวันที่ ๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี  (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
ดังนี้    ๑. กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพิ่ม
ใหม่  จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้ 

      ๑.๑ กำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   สังกัดสำนักปลัด  

จำนวน ๑ อัตรา 
        ๑.๒ กำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   สังกัดกองคลัง   
จำนวน ๑ อัตรา 
๑.๓ กำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา 
เพื ่อจะดำเน ินการสรรหาบุคลากรที ่ม ีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 

 

 

 

 

๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพ่ือวางแผน
อัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

  - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรรบุคลากรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามคำสั่ง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวาริชภูมิ ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
 
 
 

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เพ่ือวางแผน
อัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

๑. จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจำปี 
และดำเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯให้สอดคล้องตาม
ความจำเป็น 

๒. กิจกรรมการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวาริชภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    

 

 

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้
ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 ๓ .ส ่ ง เ ส ร ิ ม แล ะพ ั ฒ น า
องค์กรมุ่งสู ่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ วยตนเอง เก ี ่ ยวก ับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

๑.ดำเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ  

 

๒.จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอ
ภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

 

 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
รักษาวินัยของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  

๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วาริชภูมิ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น 

 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้าง  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๓. ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วาริชภูม ปี ๒๕๖๐  - 
๒๕๖๔ 

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

 

 

 

 

 

- มีการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ปี ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ 
มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ปี ๒๕๖๕ 

ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม 
และตรงกับความ
ต้องการของ
บุคลากร 

 

๑. จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ จิต
อาสาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


