
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  

(พ.ศ. 2564 – 2566) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
อ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 

 
 



 
 

สารบญั 
          หน้า 
บทที่ 1 
 หลักการและเหตุผล       1 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา     1 
 เป้าหมาย        1 
บทที่ 2 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.       3 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก     3 
บทที่ 3 
 นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 6 
 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร      6 
 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ      7 
 นโยบายด้านสวัสดิการ       7 
บทที่ 4 
 การติดตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล    8 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตผุล 
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาด

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความ
เสียหายต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท านโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

จากหลักการดังกล่าวและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงได้จัดท า
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 – 2566) ขึ้นเพื่อเป็นการ
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการ

ปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
2.5 เพื่อด ารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

 3. เป้าหมาย 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชในระยะสั้น 
  3.1 ผู้บริหาร 
   3.1.1 พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
   3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมี คุณธรรม และ

จริยธรรม 
   3.1.3 พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของ

องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 พนักงานส่วนต าบล 
   3.2.1 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้

ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.2.2 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้

ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.2.3 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 

1 หลักสูตร/โครงการ 
   3.2.4 ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.2.5 ข้าราชการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่าง

โปร่งใส 
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  3.3 ประชาชน 
   3.3.1 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3.3.2 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริหารของพนักงาน 
   3.3.3 น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริหารกับประชาชน 

 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชในระยะยาว 
  3.4 ผู้บริหาร 
   3.4.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ี 
   3.4.2 สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
  3.5 พนักงานส่วนต าบล 
   3.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เป็นองค์กรท่ีน่าอยู่ 
   3.5.2 มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าท่ีราชการ 
  3.6 ประชาชน 
   3.6.1 องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
   3.6.2 องค์กรสามารถท างานตามสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
การวิเคราะหศ์กัยภาพขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคราช 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
  “ ประชาชนอยู่ดี ไม่มีส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

  ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 
พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางพระราชด าริ 
2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
4. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและมี

สุขภาพดี ถ้วนหน้า 
6. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในต าบลโคราช 
7. เพื่อสืบสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
9. เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ 

ความคุ้มค่า โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน 
10. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
11. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
1. ปัจจัยภายใน 

  

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการบริหาร 1.1 การประสาน : มีความร่วมมือร่วมใจใน

การปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคีกัน
ภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
1.2 การมอบอ านาจ : ตามศักยภาพภายใต้
อ านาจหน้าท่ีในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3 การก ากับดูแล : เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อความเรียบร้อย 

1.1 การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจท้ังหมด 
1.2 การวางแผน : ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาในระดับต่ า 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
2. ด้านระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบัญญัติ 

2.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้
ความสามารถด้านงานกฎหมายพร้อมให้
ค าปรึกษา 

2.1 การตราข้อบัญญัติ : ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมน้อย 
2.2 การบังคับใช้ : ประชาชนยังรับทราบ
น้อยมาก 

3. ด้านบุคลากร 3.1 วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 
3.2 พฤติกรรม : ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างท่ีดี
มีความน่าเช่ือถือ 
3.3 ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เข้าสอบแข่งขันในระดับสูงขึ้น 

3.1 คุณภาพของงาน : ปานกลาง ความให้
ความรู้เพิ่มเติม 
3.2 ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให้ความรู้
เพิ่มเติม 
3.3 อัตราก าลัง : ยังไม่เหมาะสมกับปริมาณ
ของงาน 

4. ด้านงบประมาณ 4.1 เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนุนสมควร
กับศักยภาพของพื้นท่ี 

4.1 การช าระภาษี : ประชาชนในพื้นท่ียัง
ขาดความต่ืนตัวในการร่วมรับผิดชอบเรื่อง
ภาษีต่างๆ  

5. ด้านระบบ
ฐานข้อมูล 

5.1 การจัดเก็บข้อมูล : มีการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 
5.2 การปรับปรุงข้อมูล : มีการส ารวจข้อมูล
ปัจจุบันเสมอ 
5.3 การมีส่วนร่วม : ชุมชนให้ความร่วมมือใน
การส ารวจข้อมูล 

5.1 คุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลท่ีได้รับเป็น
ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน 

6. ด้านทรัพยากร
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ท างาน 

6.1 จ านวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน 6.1 เทคโนโลยีทันสมัย : มีการน ามาใช้แต่
บุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
2. ปัจจัยภายนอก 

 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1. ด้านการเมือง 1.1 ระดับความขัดแย้ง : เป็นโอกาสท่ีแต่ละ

ฝ่ายต่างตรวจสอบการท างานของกันและกัน 
ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น 

1.1 กลุ่มประโยชน์ : นักการเมืองเป็นนัก
ธุรกิจท่ีมุ่งหาก าไรจากการเข้ามาด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2.1 เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มต่ืนตัวใน
การใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง 

2.1 สาธารณภัย : เกิดปัญหาภัยแล้งฝนขาด
ช่วง ท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในการท า
การเกษตร 

3. ด้านสังคม  3.1 วัฒนธรรม : มีการฟื้นฟู สนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นมากขึ้น 
3.2 การส่ือสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.1 สังคม : เริ่มเป็นสังคมเมืองท่ีมีความเอื้อ
อาทรลดน้อยลงและเห็นแก่ตัวมากขึ้นท าให้
ขาดการรวมพลัง 
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ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
4. ด้านนโยบาย
รัฐบาล 

4.1 การก าหนดนโยบาย : มีการริเริ่ม
นโยบายใหม่ๆ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

4.1 การปฏิบัติตามนโยบาย : เป็นนโยบาย
ใหม่ซึ่งบุคลากรยังชาดแนวทางในการ
ด าเนินการ 

5. ด้านเทคโนโลยี 5.1 การคิดค้น : เทคโนโลยีราคาถูกลง
เนื่องจากสามารถคิดค้นและผลิตได้เองใน
ประเทศ 

5.1 บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธ์ การบรหิารงานบคุคล 

 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กร 
จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และก าลังใจท่ีดีเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบาย และกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์   
 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลเช่ือมโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ ์ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ปี 2564 – 2566 
 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้ังด้านการ
สรรหา การเล่ือนขั้นและปรับปรุงต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
 3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ ์
 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง
และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช 
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 5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในท างานอย่างต่อเนื่อง 

 3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารด้านบุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 4. ด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน            
เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะ       
ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์  
 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 3. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 5. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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การติดตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  

ประจ าปงีบประมาณ (พ.ศ. 2564 – 2566)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธาน 
  2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน   เป็นกรรมการ 
  3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 โดยให้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชเป็นประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตาม
ประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


