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องค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม  ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
การด าเนินการ 

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และได้
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระบบงานและกรอบอัตราให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการ
ปรับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม 
    2. จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 

 

2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน               
การด าเนินการ 

    - ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ไม่มีตําแหน่ง 
พนักงานจ้างที่ว่าง แต่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม ได้ดําเนินการจัดทํากระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหา และ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

 

   3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   การด าเนินการ 
    1. ดําเนินการสรรหาพนักงานส่วนตําบลสายปฏิบัติที่ว่าง โดยทําหนังสือประชาสัมพันธ์ 
รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 
    2. ดําเนินการสรรหาพนักงานส่วนตําบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยทําหนังสือรายงาน
ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดําเนินการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงในสายงานผู้บริหารในตําแหน่งที่ว่าง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (หนังสือได้ดําเนินการรายงานตําแหน่ง 
สายงานผู้บริหารที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งประกาศ 
คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิก 
บัญชีพนักงานส่วนตําบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565) 
 

   4. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
   การด าเนินการ 
    1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง 
    2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานแต่ละตําแหน่ง 
    3. มีการประชุมประจําเดือนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตามการดําเนินงานเป็นประจํา 
              /5.นโยบาย… 
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   5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การด าเนินการ 
    1. จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทตําแหน่งและระดับ 
    2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎระเบียบราชการกําหนด 
 
   6. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
   การด าเนินการ 
    1. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม 
    2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุม 
กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการทํางาน 
    3. จัดทําประกาศมาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม 
 
   7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   การด าเนินการ 
    1. จัดทําคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
    2. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
 
   8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   การด าเนินการ 
    1. จัดทําประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
    2. มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning day ในสานักงานเพ่ือทําความสะอาดสํานักงาน 
และบริเวณรอบสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม พร้อมรับบริการประชาชน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมจัดสถานที่ทํางานให้ปลอดภัยตามหลักชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
    3. มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
    4. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจ้างของ อบต. โนนตูม ซึ่งในโครงการฯ ได้มีกิจกรรมกลุ่มการสร้างคุณค่าพัฒนาตนเอง 
    5. มีการจัดทําประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครู  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

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



กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

รายงานตําแหน่งว่างและขออนุมัตสิรรหา 
 

3 วันทําการ 
 

รายงานตําแหน่งว่างและขออนุมัตสิรร
หาต่อนายก อบต. เพื่อจัดทําเป็น
ประกาศรับสมคัรฯ 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- นายก อบต. 

 

2 
 

จัดทําประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
 

ประกาศก่อนวัน
รับสมคัรไม่น้อย
กว่า 5 วันทํา
การ 

 

จัดทําประกาศรับสมัครให้นายกฯ ลง
นาม และประชาสมัพันธ์การรับสมัคร
ไปยังท้องถิ่นอื่นและแจ้งให้จังหวัดและ
อําเภอช่วยติดประกาศรับสมัคร 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- นายก อบต. 

 

3 
 

แต่งตั้ง คกก.สรรหาไม่น้อยกว่า 3 คน 
และคกก.อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการสรรหาฯ 
 

 

หลังจากได้
ประกาศรับ
สมัครแล้ว 

 

ทําคําสั่งแต่งตั้ง คกก.สรรหาและคกก.
อื่นที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้าง 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

4 
 

รับสมคัร 
 

ไม่น้อยกว่า 7 
วัน ทําการ  

 

ทําการรับสมัครบุคคลทีม่ีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครฯ 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- นายก อบต. 
 

 

5 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 

ระหว่างการรับ
สมัคร 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูม้าสมัครว่า
เป็นผู้มีคณุสมบัตคิรบถ้วน 

 

- คกก.ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ
 

 

6 
 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบและกาํหนดวัน
สอบ 

 

หลังจากครบ
กําหนดการรับ
สมัครเสร็จสิ้น
แล้ว 

 

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผูม้ีสิทธิสอบ 
และพร้อมกําหนดวันสอบ 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

7 
 

ประชุม คกก.ออกข้อสอบ 
 

1 วันทําการ 
 

ดําเนินการประชุมของ คกก.ออก
ข้อสอบ เพื่อให้ คกก.มอบหมายในการ
จัดทําข้อสอบ 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- คกก.ออกข้อสอบ 

 

8 
 

ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน  
 

เมื่อถึงกําหนด
วันสอบข้อเขียน 
ตามประกาศรับ
สมัครฯ 
 

 

คกก.ออกข้อสอบ และดําเนินการสอบ
ข้อเขียน 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

10 
 

ประกาศผลสอบข้อเขียน 
 

เมื่อไดผู้ผ้่านการ
สอบข้อเขียน 

 

ดําเนินการประกาศผลการสอบ
ข้อเขียน หลังจากท่ีดําเนินการสอบ
เสร็จ 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
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ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

11 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ ์
 

หลังจาก
ประกาศผลสอบ
ข้อเขียนแล้ว 
 

 

เมื่อไดผู้ผ้่านการสอบข้อเขียนก็
ดําเนินการกําหนดวันสอบสัมภาษณ ์

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

12 
 

สอบสัมภาษณ ์
 

เมื่อถึงกําหนด
วันสอบ
สัมภาษณ์ตาม
ประกาศรับ
สมัครฯ 
 

 

เมื่อกําหนดวันสอบสัมภาษณ์แล้ว ก็
ดําเนินการสอบสมัภาษณ ์

 

- คกก.สอบสัมภาษณ ์

 

13 
 

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา 
 

ตามประกาศรับ
สมัคร 

 

หลังจากได้สอบสัมภาษณ์แล้ว ก็ทํา
การประกาศผลการสอบ เป็นผูผ้่าน
การสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบญัชี 
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

14 
 

- รายงาน ก.อบต. เพื่อทราบ 
(กรณีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป) 
- ขอความเห็นชอบ ก.อบต. เพื่อจัดจ้าง 
(กรณีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ) 

 

เมื่อไดผู้ผ้่านการ
สรรหาแล้ว 

 

- ให้ดําเนินการทําหนังสือรายงานผล
การสอบให้ ก.อบต. เพื่อทราบ 
(กรณีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป) 
- ให้ดําเนินการทําหนังสือขอความ
เห็นชอบ ก.อบต. เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างต่อไป (กรณีเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ) 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

15 
 

ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
 

หลังจากท่ีมีมติ
จาก ก.อบต. 
เห็นชอบแล้ว 
(กรณีพนักงาน
จ้างตามภารกิจ) 
 

 

หลังจากท่ีไดม้ติเห็นชอบจาก ก.อบต.
จังหวัด.แล้ว ก็ให้หน่วยงานออกคาํสั่ง 
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
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แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบดําเนินการส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

หลังจากออก
คําสั่งแล้ว 

 

หลังจากท่ีไดม้ีการออกคําสั่งแล้วให้
แจ้งเวียน ให้ทุกกองทราบ เพ่ือ
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
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จัดทําประวตัิและทําสญัญาจ้าง 
 

หลังจากออก
คําสั่งแล้ว 

 

เมื่อออกคําสั่งแล้ว ก็นํามาบันทึก
ประวัตลิงในแฟ้มประวัติและ
ดําเนินการทําสัญญาจ้าง 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 



 


