
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

----------------------------------------------------- 
 

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครอง  สวนทองถ่ินในดานตางๆ ตั้งแต การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การ
พัฒนา การวางแผนอัตรากําลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การ
ลงโทษและการใหพนจากตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปน
ระบบท่ียึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (Good  Governance ) 
และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ไดแก  การวางแผนกําลังคน  การบรรจุและแตงตั้ง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  การสรรหาคนดีคนเกง  การพัฒนาบุคลากร  การสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหนวยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง  
    เปาประสงค   
    ดําเนินวางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง  และการบริหาร
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ  มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
ทุกสวนราชการในองคกร  รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีองคกรคาดหวัง  
    กลยุทธ  
 1. จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก และทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร 
ระบบงานในแผนอัตรากําลัง  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ อํานาจ  หนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวน
กุดจอก  
 2. นําหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังดานการสรรหา  
การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  การเลื่อนข้ัน และเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน  
3. มีกระบวนการสรรหาคนดี  คนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
4. มีการจัดทําปฏิทินเพ่ือวางแผนความกาวหนาใหกับบุคลากรทุกตําแหนง 
5. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก โดยมีการทําขอตกลงรวมกัน 
6. มีการบริหารจัดการเพ่ือรักษาไวซ่ึงคนดีและคนเกงขององคกร 
 

    การดําเนินการ 
1.จัดทําแผนอัตรากาลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) และไดทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและ
กรอบอัตรากาลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวน
ตาบลกุดจอก  (รายละเอียดตามแผนอัตรากาลัง 3 ป พ.ศ. 2564-2566)  
2. จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (รายละเอียดตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติการ)  
3. จัดทําคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (รายละเอียดตามคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ)  
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2. นโยบายดานการบรรจุและแตงตั้งบคุลากร 
    เปาประสงค  
    สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตําแหนงท่ีวาง เพ่ือใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและตรงตาม 
สายงานท่ีกําหนด 
   กลยุทธ 

1. จัดทําประกาศรับสมัครใหตรงกับสายงานท่ีกําหนด 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครใหเปนไปตามประกาศกําหนด 
3. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
การดําเนินการ 
1. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากําลังของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 
2. เม่ือมีตําแหนงวางจะมีการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ซ่ึงการดําเนินการเปนรูปแบบคณะกรรมการและ 

และคณะทํางานทุกข้ันตอน 
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาทํางานอยางเปดเผย 
4. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรผูท่ีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานใหเพียงพอตามปริมาณงานท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 

3.นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เปาประสงค  
   การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรมอยางเทาเทียม 
   กลยุทธ 

1. การประเมินตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑกําหนด 
2. มีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใตกรอบท่ีกําหนดรวมกัน 
   การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน (รายละเอียดตามคําสั่ง อบต.กุดจอก) 

2. มีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงานภายใตกรอบ
กําหนดรวมกัน 

3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดท่ีจัดทําไวประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ 
ความเปนธรรมของการประเมิน 

 

4. นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
เปาประสงค 
สงเสริมใหขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เกิดจิตสํานึกดานคุณธรรม 

จริยธรรมและปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
        กลยุทธ 
        1.เพ่ิมพูนความรูใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  
ดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
        2.ปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ใหเกิดจิตสํานึก 
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ในการรักและหวงแหนองคกร 
        3.ยกยองบุคลากรท่ีทําคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาใหกับราชการเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน 
        การดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรประจําทุกป 
องคกร รวมกันประกาศเจตนารมณสุจริตและการตอตานการทุจริตใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง นําโดยผูบริหารสูงสุด 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

3. ออกประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบ และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากรในองคกร 

4. ประกาศยกยองบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 
 

5. นโยบายดานการสรรหารคนดีคนเกง 
    เปาประสงค  
    สงเสริมใหบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของขาราชการท่ีดีและเพ่ือความกาวหนาใน 
สายงานควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม 
    กลยุทธ 

1. กําหนดหลักเกณฑในการประเมินบุคลากรท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
2. การประเมินเปนรูปแบบคณะกรรมการ 
3. การประเมินนี้สามารถนําไปใชเพ่ือขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน ซ่ึงผลการประเมินตอง 

สอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “ความรูคูคุณธรรม” 
    การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ของขาราชการ  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดตามคําสั่ง อบต.กุดจอก) 

2. มีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบท่ีกําหนดรวมกัน  
3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดท่ีจัดทําไวประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเก่ียวกับวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

6.นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
    เปาประสงค 
    สงเสริมใหมีการพัฒนาใหเปนระบบอยางท่ัวถึง  และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ  วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือ 
ใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
 กลยุทธ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการภายใตภารกิจ ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนง ตามหลักสมรรถนะ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงอยางตอเนื่อง 
4. จัดทําระบบประเมินผลการฝกอบรมหลังเขารับการฝกอบรม 
5. จัดทําแผนการดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
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6. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
7. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

ขาราชการ และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
8. พัฒนางานดานการจัดการองคความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 

การถายทอดความรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 
9. สรางความกาวหนาในสายอาชีพ และความกาวหนาของทุกตําแหนง 
10. สงเสริมวัฒนธรรมอันดีขององคกร 
การดําเนินการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
2. จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรมฯ 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

7. นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
เปาประสงค 
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพราชการ 
กลยุทธ 
1.จัดทําแผนการดําเนินงานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ เชน การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
2.จัดทําแบบเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
การดําเนินการ 
1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
2.มีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบท่ีกําหนดรวมกัน 
3.นําผลการประเมินเสนอ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เพ่ือขอรับความเห็นชอบและแตงตั้งเพ่ือเลื่อนระดับ 
 

 

        8. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เปาประสงค 
  เสริมสรางความม่ันคง  ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี และพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน ใหสิ่งจูงใจ 
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 
ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ 
 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
 2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   3. ยกยองบุคลากรท่ีเปนคนเกง  คนดี  มีความทุมเทเสียสละและทําคุณประโยชนใหแกองคกร 
 4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการท่ีบุคลากรมีสิทธิจะไดรับอยางครอบคลุมท่ัวถึงและยั่งยืน 
 5. ดูแลสิทธิสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเต็มท่ี 
 6. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามัคคี เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ โดยให 
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บุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมท้ังรวมคิด รวมทํา  รวมแสดงความคิดเห็นและรวมรับผิดชอบ 
     การดําเนินการ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหดีอยูเสมอ 
2. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานอยูในสภาพพรอมใชงานและเพียงพอในการใชงาน 
3. จัดทําโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ซ่ึงสามารถนําความรูไปใชในการเสริมสราง 

คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สามารถสรางงานสรางรายไดเสริมใหกั 
บบุคลากร  
 
    
     (ลงชื่อ) 
                       (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


