
 

 

 
 

 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เรื่อง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ  2565 

…………………………………………...……….. 
   

 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กระบวนบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในดานตาง ตั้งแต การสรรหา  การบรรจุ  การแตงตั้ง การโอนยาย การพัฒนา การวางแผนอัตรากําลัง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การลงโทษ  และการพนจากตําแหนง เพ่ือให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  โดยเปนระบบท่ียึดถือคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   (Good  Governance) และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชน
สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก บริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีแนวนโยบาย
ภาครัฐ  โปรงใส  เปนธรรม  รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA ) จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดังนี้ 
 

 1.นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง 
 

 จัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป เพ่ือกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ี
สามารถวางแผนอัตรากําลัง  ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ  และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือใหการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล  เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก หนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 

 2.นโยบายดานการสรรหา บรรจุ และการแตงตั้งบุคลากร 
 

           2.1  จัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับตอภารกิจ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   2.2  การสรรหาบุคลากร พนักงานสวนตําบลสายงานผูบริหาร  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2561  ลงวันท่ี  28  ธันวาคม 2561 
             2.3  การสรรหาบุคลากรสาย พนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. 
และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวง  60  วัน นับ
แตวันท่ีตําแหนงวาง 
             2.4  การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
ตองประกาศทางเวปไซด อบต.กุดจอก  และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน ประกอบดวย 
    2.5  แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  24  กรกฎาคม 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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         3. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

    3.1 ใหเปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ครู  และพนักงานจาง  ในแตละรอบการประเมิน  ครั้งท่ี 1 ( 1 ต.ค. – 31  มี.ค.
ของปถัดไป )  รอบท่ี 2  (1  เม.ย.  ถึง  30  ก.ย. ของปเดียวกัน) 
              3.2  ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
กําหนด พรอมท้ังใหการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
จาง เปนไปตามชวงเวลาท่ีกําหนด  หากมีพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. หรือพนักงานจางรองเรียน รองขอ
ความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พิจารณาโดยดวน 
 

         4. นโยบายดานสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
 

             ใหเปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน  และลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประกาศ ณ  วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  และ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ไดกําหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความโปรงใสการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และใหประชาชนผูมารับบริการ มี
ความเชื่อม่ันตอการดําเนินงาน บริการอยางเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ   มีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส  และมีธรรมาภิ
บาล ดังตอไปนี้ 
     ดานวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมในองคกร  วัฒนธรรมการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
กุดจอก  เปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  เริ่มตนจากการรักษาความซ่ือสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวม
ในการตอตานการทุจริตมีมาตรการกํากับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
     

       5. นโยบายดานการสรรหาคนดี คนเกง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

           การสรรหาและเลือกสรรพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล 
กุดจอก  โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการท่ี
ไดมาตรฐาน ยุติธรรม  โปรงใส  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

       6.  นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
            องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของพนักงานสวน 
ตําบล และพนักงานครู อบต. เพ่ือเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดของ อบต.กุดจอก พัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามเสนทางการพัฒนา บุคลากร เพ่ือให
สามารถรองรับภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      6.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป  เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแตละตําแหนง 
      6.2  ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรู
ตามสายงานของแตละตําแหนง 
      6.3  จัดองคความรูในองคกร (Knowledge  Management : KM )  ไดแก ความรูดานแผนงาน การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง 
               6.4  จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนใหขาราชการในหนวยงานรับทราบ 
                 6.5  ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติใหเปน
ปจจุบัน 
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                    7. นโยบายดานความกาวหนาในสายอาชีพ  

   มีการจัดวางเสนทางความกาวหนาในสายงาน  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพราชการ 
และปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร  เพ่ือตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน 

 8. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     8.1 มีวิธีการในการกําหนดปจจัยทําใหม่ันใจวาสถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย  มีการจัด
กิจกรรม  5  ส.  ภายในอาคารสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และบริเวณภายนอก รอบๆ  อาคาร
สํานักงาน   ซ่ึงพนักงานสวนตําบล  มีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน และมีวิธีการในการกําหนดปจจัย
สําคัญๆ ซ่ึงมีผลตอความผาสุกความพึงพอใจและแรงใจในการทํางาน 
         8.2  กําหนดใหจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธเปนประจําทุกป  เพ่ือใหกีฬาเปนสื่อกลางในการ 
เชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหนวยงาน รวมท้ังเปนการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง 
     8.3  จัดกิจกรรมการยกยองชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดีเดน พนักงานครู 
อบต.ดีเดน  เพ่ือเปนการเสริมสรางความรัก  ผูกพันระหวางบุคลากรกับองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และหากมี
บุคลากรท่ีประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยางใหผูบังคับบัญชารายงานให นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
รับทราบเพ่ือพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
          

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   4    เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                                                  (ลงชื่อ) พันจาเอก    ธัญพิสิษฐ เพ็งที 
                                                        (ธัญพิสิษฐ    เพ็งที) 
                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 
                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 


