
 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ/งานการเจ้าหน้าที่ 

ที่ สน ๕๒๕๐๑ /                                            วันที่    ๑   เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง     การด าเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูม ิ

 

ตามท่ี เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้จัดท าประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูม ิเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในประกาศนั้นได้ก าหนดนโยบายไว้ทั้งหมด ๖ ด้าน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรการใน
การนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึง
ประกอบด้วย   

๑ นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง  
๒ นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร  
๓ นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๔ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๕ นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๖ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

จากแนวทางที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการตามแผนการจัดท านโยบายและ กลยุทธ์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๖ ด้านนั้น งานบุคคลจึงได้ท าการ
วิเคราะห์แล้วจึงท าการสรุปแนวทางการด าเนินงานในแต่ละด้านเพ่ือน าไปปฏิบัติ ตามแผนงานและนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ดังรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 

                                                                                จ่าเอก 
 
   (นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ์)                                     ( ชาญชัย  วันสา) 

                              นักทรัพยากรบุคคล                                          หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

 
         
    (นางฉวีวรรณ  แก้วก่า)                                              (นางบุญเรือน  พจนา) 
         หัวหน้าส านักปลัด                                               รองปลัดเทศบาล 
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 (นายวุฒินันท์ กวีพิชชาพัชร) 
                                    ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรี................................................................. 
.........................................................................................................      
                           

 
 
 
                                    (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 

                                                      นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
การด าเนินการตามแผนนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 
 



การด าเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ล าดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑ นโยบายด้านอัตรากาลังและการ
บริหารอัตรากาลัง 

๑.บริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจโดย
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม  
๒.จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
๓.การพัฒนาบุคลกรให้มีประสิทธิภาพ โดยให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  

-จ านวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสอดคล้องกับ
ภารกิจ และมีภาระค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๓๕ ไม่เกินร้อยละ 
๔๐  
-จัดทาคู่มือความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  

๒ นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้งบุคลากร 

๑. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือ โอนย้าย  
๒. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตาม ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ หรือ ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราจ้างเหมา) วิชาเอก
คณิตศาสตร์ ค าสั่งที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราจ้างเหมา) วิชาเอกภาษาไทย
และวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
-ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓ นโยบายด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

๑. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ตาม มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
เป็น ธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนา ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน  
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล 
ล าดับ ดูแลก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม เป็นไป ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหน
ต าแหน่ง 



๔ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
๒. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุมก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปี ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔ 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลวาริช
ภูม ิว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 -ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตามค าสั่ง การมอบหมายงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 - มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปี ๒๕๖๑- 
๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปี ๒๕๖๔ 

๕ นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร การ
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี / นโยบายพัฒนา 
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ / นโยบาย
ฯ ให้ สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 ๒. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนา บุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วม ในการผลักดัน 
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป  
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ โดย
มี วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม และสามารถนามา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของง



เทศบาลต าบลวาริชภูมิ เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
การจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู้ 

๖ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรในด้าน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือจิตอาสาของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

 

 


