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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

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

องคการบริหารสวนตําบล โคกหมอ ไดดําเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไป
ตามกฎระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบรหิารอัตรากําลัง 

  เปาประสงค  วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง
และการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมี
การกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง  

  กลยุทธ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจและแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ 
  2.จัดทําสรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการสรร
หาการเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลตอบแทน 
  3.มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
  4.จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร 

  การดําเนินการ 

  1.จัดทําแผนอัตรกําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564- 2566) และไดทบทวนและปรับปรุงโครงสรางขององคกร
ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกหมอรายละเอียดตามแผนกําลังอัตรา 3 ป พ.ศ. 2564-2566 

  2.จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแทง) (รายละเอียดตามคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) 

  3.จัดทําคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  (Career Planning) (รายละเอียดตามคูมือแผน 
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ) 

 

 

 

 



2.นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

 เปาประสงค  สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบท่ัวถึงและตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมท้ัง  
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

 กลยุทธ 
 1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต.โคกหมอ 
 2.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหนงและการ
บริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
 3.พัฒนาศักยภาพผูบริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย
อาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง 
 4.สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ อบต.โคกหมอ 
 5.พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวฒันธรรมเรยีนรู การถายทอดความรูการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

 การดําเนินการ 
 1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
 2.จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรมฯ 

 3.นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 เปาประสงค  สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรพัยากร
มนุษย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของ ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถนําไปวิเคราหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ  
 1.พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
 2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
 3.เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช
งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 การดําเนินการ 
 1.กรอกระบบฐานขอมูลบุคลากรแหงชาติ เปนปจจุบัน 
 2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการลาตางๆ ใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
 3.จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมดานสารสนเทศ 

 4.นโยบายดานสวัสดิการ 

 เปาประสงค เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
รักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  
สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิง่จูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่ง
แวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
 
 
 



 กลยุทธ 

 1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 3.การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการแตงกาย 
 4.ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร  
 5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 6.ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  .จัดทําประกาศมาตรการใหรางวัลและ
 บทลงโทษของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

 การดําเนินการ 

 1. จัดทําประกาศมาตรการใหรางวัลและบทลงโทษของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีอยูเสมอ 
 3.ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็บไซตของ อบต.โคกหมอ 
 

 5.นโยบายดานการบริหาร 

 5.1กระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
 5.2 มีการกําหนดแผนกลยุทธิ์เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทางท่ีวางไว
 5.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว  
 5.4 มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความุงม่ัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคาและ
 เกิดประโยชนสูงสุด  
 

 6.นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 

 (1) บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามพันธกิจ  
 (2) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน 
 (3) พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกําลังคน 
 (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน โดยใหมีอัตรากําลังในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564-2566) การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล โคกหมอได
ขอความเห็นชอบบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลจากการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตามหนังสือท่ีอางถึง 
คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน  (กสถ.) ไดประกาศรบัสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน  
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 โดยรับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทางเว็บ
ไซด http://www.dlaapplicant2560.com และกสถ.ไดประกาศฯเรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2560 
เพ่ือเปนการสรรหาคนดี คนเกงในปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลไผเขียว 

  7.นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 

 7.1 สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู 
 7.2 สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอด 
7.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆขององคกรและเกิดการ
แลกเปลีย่นเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.4 จัดทํา “แผนการจัดการความรู’’(KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management Process) เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิด
พัฒนาการความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 

http://www.dlaapplicant2560.com/


 

 1) การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพ่ือ
บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 

 2) การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัด
ความรูท่ีใชไมไดแลว 

 3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยาง  
เปนระบบในอนาคต 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุง
เนื้อหาใหสมบูรณ 

 5) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web boradบอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledgeอาจจัดทําเปน  
เอกสารฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงานกิจกรรม
กลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู  
เปนตน 

 7) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคความรู 
การนําความรูไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Chang Mangement Process) 

 เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอม
ภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี ้

 1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ท่ีทุกคน
มองเห็น) โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัย  
แหงความสําเร็จ 

 2) การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทําประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกคนแตละคนจะ
มีสวนรวมไดอยางไร 

 3) กระบวนการและเครื่องมือ ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วข้ึน โดย
การเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ข้ึนกับชนิดความรู ลักษณะขององคกร (ขนาด สถานท่ีตั้งฯลฯ )ลักษณะการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 

 4) การเรียนรู เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดยการ
เรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

 5) การวัดผล เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนําผลของการวัดมาใชในการ
ปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีข้ึน มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชน
ของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหนไดแก วัดระบบ  (System) วัดท่ี
ผลลัพธ(Out put) หรือวัดท่ีผลประโยชนท่ีจะไดรบั (Out come) 



 6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวม
ของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว 
บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทําในแตละชวงเวลา 

8.นโยบายดานภาระงาน 

 8.1 มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน (รายละเอียดตามคําสั่งมอบหมายงาน)  

 8.2 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 

 8.3 บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางส มํ่าเสมอโดยทุกงานจะตอง มีการ
ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงานประจํา
ทุกเดือน โดยใหงานเจาหนาท่ี จัดทําคําสั่งการแบงงานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ ในองคการ
บริหารสวนตําบล ไผเขียว แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีทุกรอบการประเมิน หรือเม่ือมี
ภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9.นโยบายดานสารสนเทศ 
 9.1 ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน  
 9.2 ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการเชื่อมโยง 
ขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
 9.3 ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยาง สมํ่า เสมอ โดยใหปฏิบัติตามแผนแมบท
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล โคกหมอ  งานการเจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อยางตอเนื่อง (เว็บไซด อบต.โคกหมอ) 

10.นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
 10.1 มีการประชุมหัวหนางานกับผูอํานวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา
อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 
 10.2 ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน
 10.3 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
 10.4 สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรพัฒนา ทักษะ
และความชํานาญการในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 11.1 มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
ดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 11.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนําผลมาเปนแนวใน
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใหงานการเจาหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใหงานการเจาหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ. 2564- 2566) และรายงานสรุปผลประจําป 
 
 
 
 



 

12.นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

 12.1 มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

 12.2 มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน เวียน
ใหบุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดทราบทุกเดือน 

 12.3 มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินการเปนระบบการบริหารและจัดการตาม
ระบบบัญชีมาใช 

 12.4 มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหกองคลัง
ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบเปนประจํา
ทุกเดือน 

13.นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 13.1 สนับสนนุและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
 13.2 จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 13.3 ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปสูการ
สรางสรรค รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวฒันธรรม 

14.นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม 

 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ   

องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ ใหเคารพศักดิ์ศรี 
คุณคาความเปนมนุษย สงเสริมคนดี มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนพ้ืนฐาน ภายใต
องคกรธรรมาภิบาล เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

 
1. สงเสริมใหเจาหนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

2. สรางทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององคกร 

3. สงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซ่ือสัตย 

4. การบริหารองคกรโปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค 

5. สรางความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือขายทุกภาคสวน 

เพ่ือเปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายทางดานจริยธรรมในระบบราชการ 
และมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายของรัฐ และใหบริการแกประชาชน 

 
 

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

 

 



 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

(ตุลาคม 2564– เมษายน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. นโยบายดานปรับปรุง
โครงสราง ระบบงาน
และแผนอัตรากําลัง 

การวางแผนกําลังคน 

- การจัดทําแผนอัตรากําลัง 

มีการดําเนินการ เนื่องจากแผนอัตรากําลังเดิม
สิ้นสุดการประกาศใช และตองดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลังใหมพรอมดวยการปรับปรุง
โครงสรางสวนราชการใหม 

 การสรรหาและคัดเลือก 

- สายงานผูบริหาร 

มีการดําเนินการ เนื่องจากมีตําแหนงสายงาน
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกหมอวาง
ตามแผนอัตรา กําลัง 3 ป (2564 – 2566) โดย
การขอใชบัญชีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ในตําแหนง ดังนี้ 
- นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง จํานวน 1 
อัตรา 

 
 - สายงานผูปฏิบัติ มีการดําเนินการ เนื่องจากมีตําแหนงสายงานผู

ปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลโคกหมอวาง
ตามแผนอัตรา กําลัง  3 ป (2564 – 2566) และ
มีการโอนยายของพนักงาน โดยการขอใชบัญชีจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และประกาศรับ
โอนยาย ในตําแหนง ดังนี้ 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) 
จํานวน   1    อัตรา 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ) 
จํานวน   1    อัตรา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

 

สั่งจางและแตงตั้งพนักงานจางท่ัวไปประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
สํานักปลัด  

1. นางชอเอ้ือง บุญสงศรี  ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

มีการดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
 

2. นโยบายดานการ
พัฒนาบุคลากร 

สงพนักงานเขารวมอบรมตาม
โครงการ และสายงาน ตาม
หลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถในสายงาน
ของตนเองและสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ  
- พนักงานสวนตําบล 

- พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ลูกจางประจํา 

- พนักงานจาง 
 

มีการดําเนินการ จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและนํามาปรับใชใน
การทํางาน มีรายชื่อผูเขารับการอบรม ดังนี้ 
- นางสาวสินีนาฎ พัฒนพันธ เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

2. นโยบายดานการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุ
คลกรทองถิ่น(LHR) 
ขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาล 
ฐานขอมูล สปสช. 

มีการดําเนินการ จัดเก็บขอมูลของบุคลากร ลง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน โดยมีการปรับปรุงอัปเดตขอมูลใน
ระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (LHR) ให
เปนปจจุบันอยูเสมอ โดยมี 
นางสาวศิรินภา เนียมสอาด พนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ  
เปนผูรับผิดชอบในการลงขอมูลในระบบ 

3. นโยบายดานการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรบุคคล
และการจัดสวัสดิการ
ใหแกบุคลากร 

สวัสดิการคารักษาพยาบาล องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการดําเนินการ
ใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจางตามสิทธิ์ท่ี
พึงไดรับ 

 สวัสดิการการศึกษาบุตร องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการดําเนินการ
ใหสวัสดิการคาการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจําตามสิทธิ์ท่ีพึงไดรับ 

 สวัสดิการคาเชาบาน 

 
องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการดําเนินการ
ใหสวัสดิการคาเชาบาน ใหกับพนักงานสวนตําบล ตาม
สิทธิ์ท่ีพึงไดรับดังนี้ (สํานักปลัด) 

1. นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง เดือนละ 
6,000 บาท 

2. นางสาวณฤชา เอ่ียมโอภา เดือนละ 
5,000 บาท 

3. นางสาวศิรินภา เนียมสอาด 3,000 บาท 
 

 เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวแก
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางในตําแหนงและ
สายงาน 
ท่ีกําหนดสิทธิ์ตามประกาศฯ 

 องคการบริหารสวนตําบล โคกหมอ มีการ
ดําเนินการจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนท่ีเขา
หลักเกณฑตามประกาศของ ก.อบต. จังหวัด
นครสวรรค เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว พ.ศ. 2558 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 เงินประจําตําแหนงสําหรับ

พนักงานสวนตําบล สําหรับ
ตําแหนงท่ีเขาหลักเกณฑตาม
ประกาศ และระเบียบฯ ท่ี
กําหนดใหไดรับสิทธิ์ 

องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการ
ดําเนินการใหจายเงินประจําตําแหนงแกพนักงาน
สวนตําบล ตามสายงานและตามสิทธิ์ท่ีระเบียบ 
กฎหมายกําหนดวามีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนง 
ดังนี้ 

1. นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง ปลัด อบต. เดือน
ละ 3,500 บาท 

2. นางสาวรัตนา บุญยืน ผูอํานวยการกองคลัง 
เดือนละ 3,500 บาท 

3. นายสุขสันต หลักดี ผูอํานวยการกองชาง 
เดือนละ 3,500  

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการ
ดําเนินการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานโดย
การจัดหาอุปกรณเครื่องมือตางๆ ในการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นท 
ตูจัดเก็บเอกสาร เปนตน 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานเสริมสรางความ
สามัคคีและจิตสํานึกท่ีในการ
ทํางานรวมกันในองคกร 

ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning 
dayในหนวยงาน อยูเปนระยะๆ  
 ดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน 

 การจัดประชุมพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูฯ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ประจําเดือน 

องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ มีการ
ดําเนินการจัดประชุมพนักงานสวนตําบล  
พนักงานครูฯ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
ในทุกๆ เดือน เพ่ือติดตามและมอบหมายงาน 
ขอเสนอแนะ รวมท้ังรับทราบปญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน เพ่ือหาแนวทางดําเนินการแกไขตอไป 

 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และการสราง
สัมพันธไมตรีตอเพ่ือนรวมงาน  

จัดอบรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรักษา
วินัยใหแกพนักงาน 

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
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ในการดําเนินการตามนโยบายดานตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกหมอนั้น เห็นไดวามีการดําเนินการตามนโยบายตามท่ีกําหนดไว เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานใน
การปฏิบัติหนาท่ีของตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหไดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชนใน
พ้ืนท่ีท่ีมารับบริการ และสามารถพัฒนา ดําเนินการตามภารกิจตางๆตามพระราชบัญญัติท่ีไดกําหนดไว บรรลุตาม
วัตถุประสงค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


