
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำป  2564 
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการวางแผน

กำลังคน 
(รอบท่ี 1) 

๑. จัดทําแผนอัตรากาํลัง ๓ ป 
เพ่ือใชในการกําหนด 
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจข
อง หนวยงาน 
 
 
๒. จัดทําและดาํเนินการโอน/ยาย/สบัเปลี่ยน
ขาราชการ และพนักงานจางทนัตอการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก 
หรือโอน 
 
3. รับสมัครคดัเลือก  สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุ
แตงตั้งเขารับราชการ  หรือประกาศรับโอนยาย 
พนักงานสวนทองถ่ินมาดำรงตำแหนงที่วางหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงข้ึน  
 
๔.แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ 
เลือกสรร  
 

-ดําเนินการปรับปรงุแผนอัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหนง 
ใหมเพิ่มรองรับภารกิจของหนวยงานและการพิจารณาปรับปรุง 
ภาระงานใหสอดคลองกับ สวนราชการในปจจุบนั 
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูลการระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรและผูที่เกี่ยวของ) 
 
- ดําเนินการประกาศสรรหาพนกังานจาง ประเภทภารกิจ 
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม
และ พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน สังกัดกองคลัง    
 
 
-ประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทภารกิจ ตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม       เมือ่วันที่  
16 พฤศจิกายน 2563  
 
 
 
 
-ดำเนนิการแตงตั้งคระกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรพนักงานจางตามภารกจิ  ประจำป 2564 ตามคำสั่ง
องคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ  ที่ 27 / 2564 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2564 2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง   

ดานการวางแผน
กำลังคน 

(รอบท่ี 2) 

๑. จัดทําแผนอัตรากาํลัง ๓ ป 
เพ่ือใชในการกําหนด 
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจข
อง หนวยงาน 
 
 
๒. จัดทําและดาํเนินการโอน/ยาย/สบัเปลี่ยน
ขาราชการ และพนักงานจางทนัตอการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก 
หรือโอน 
 
3. รับสมัครคดัเลือก  สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุ
แตงตั้งเขารับราชการ  หรือประกาศรับโอนยาย 
พนักงานสวนทองถ่ินมาดำรงตำแหนงที่วางหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สูงข้ึน  
 
 
 

-ดําเนินการปรับปรงุแผนอัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหนง ใหม
เพ่ิมรองรบัภารกิจของหนวยงานและการพิจารณา  ปรับปรุง 
ภาระงานใหสอดคลองกับ สวนราชการในปจจุบนั 
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูลการระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรและผูที่เกี่ยวของ) 
 
- ดําเนินการประกาศสรรหาพนกังานจาง พนักงานจางประเภท
ทั่วไป  ตำแหนงคนงาน สังกัดกองคลัง  เมือ่วันที่  15 มีนาคม 
2564   
 
 
-ประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภทภารกิจ ตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เมือ่วันที่  16 
พฤศจิกายน 2563 และ พนักงานจางทั่วไป  ตำแหนงคนงาน 
สังกัดกองคลัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 ๔.แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ 

เลือกสรร  
 

-ดำเนนิการแตงตั้งคระกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรพนักงานจางประเภททัว่ไป  ประจำป 2564 และ
พนักงานจางทั่วไป ตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบล    
จันทรเพ็ญ  ที่ 203 /2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรือ่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจาง   

ดานการพัฒนา
บุคลากร 

๑. จัดทําแผนพฒันาบุคลากรประจําป / 
นโยบายพฒันาบุคลากรประจาํปและดาํเนิน  
การตามแผนฯ/นโยบายฯ บุคลากรประจําป 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากร  
บุคคลของ ใหสอดคลองตามความจําเปน 
 
๒.กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวน ตําบลหวยยาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
๓.สงเสรมิและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกร
แหง การเรียนรู 

-มีการดำเนินการจัดทำแผนพฒันาบุคลากรประจำป / นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจำป เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสรมิใหบุคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุ
เปาประสงคตอไป  
 
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล
จันทรเพ็ญ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
โดยมีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางของ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว และ 
ผลประโยชนสวนรวม 
และสามารถนํามาประยุกตใชกบัการปฏิบัตงิานได 
อยางมีประสทิธิภาพ 
 
-ดำเนินการสงเสรมิใหขาราชการ  เจาหนาที่  ลุกจางของ
องคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ  เรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับ
การแยกแยะผลประโยชนสวนตวั  และผลประโยชนสวนรวม  
โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู 

ดานการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.ดำเนินการประเมนิขาราชการ  เจาหนาที่  
และลูกจางตามมาตรฐาน  กำหนดตำแหนง ใน
ความรู  ทักษะ  และสมรรถนะ 
 
2.จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ราชการที่เปนธรรมเสมอภาค  และสามารถ
ตรวจสอบได 

-หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง เพื่อพิจารณาจัดสงบุคคลากรเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 
-หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วดัโดยผูบังคับบัญชาตามลำดับ  
ดูแล  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏบิัติงานอยางเปน
ธรรม  เปนไปตามหลักเกณฑ  มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ดานการสงเสริม
จริยธรรมและ

การรักาวินัยของ
บคุลากรใน
หนวยงาน 

1.แจงใหบุคลากรในสังกัด  รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน  และขอบังคบั
ขององคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ  วา
ดวยจรรยาบรรณขาราชการทองถ่ิน 
 
2.ใหผูบังคับบัญชา  มอบหมายใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  
รวมถึงการควบคุม  กำกับติดตาม  และดูแล
ผูใตบังคับบัญชา  ใหปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑ 
แนวทาง  ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

-ประชาสัมพนัธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน  และขอบังคับของอองคการบริหารสวย
ตำบลจันทรเพ็ญ  วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
-ดำเนินการแบงงานมอบหมายหนาที่และพนกังานจางตาม
คำสัง่ขององคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ดานการสงเสริม
จริยธรรมและ

การรักาวินัยของ
บคุลากรใน

หนวยงาน (ตอ) 

3.สงเสรมิใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติ
การปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลจันทรเพ็ญ  ป 2560 – 2564  
 

-มกีารดำเนินงานตามแผนปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลจนัทรเพ็ญ ป 
2560 – 2564 มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล
จันทรเพ็ญ  ป 2564 

ดานการพัฒนา
และสงเสริมคุ
รภาพชีวิตใหมี
ความเหมาะสม  

และตรงกับความ
ตองการของ

บุคลากร 

1.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
บุคลากร  ในดานสภาพแวดลอมการทำงาน  
ดานความปลอดภัยในการทำงานดานการมี
สวนรวมในการทำงาน 

-มีการจัดอุปกรณข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
-จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมบำเพญ็ประโยชนสาธารณะหรือจิตอาสาของ
องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 


