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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเดื่อศรคีนัไชย 

อ าเภอวานรนิวาส   จังหวดัสกลนคร 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************************** 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อรีคันไชย ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหารคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผน
ก าลังคน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน  

 

 

 

2. จัดท าและด าเนินการ
สรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก หรือ
โอนย้าย 

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนว่ยงานเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหนง่ที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานทีสู่งขึ้น  

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

 

 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท
ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 4 ราย  

 

 

 

 

รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่
ว่าง 3 ราย 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  

 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เพ่ือ
วางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน  

 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจ าปี 
และด าเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 

 

2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563    

 

 

 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 

 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก
รู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการ

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด

มุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตาม
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  

 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถ
ตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ด าเนินการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง  

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย ปี 2561  - 2565 

ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 

 

 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย ปี 2561  - 2565 

– มีผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ปี 

2563 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม และตรง
กับความต้องการของ
บุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาน
ธารณะหรือ จิตอาสาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

 
 
 
 
 


