
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอบ ๖ เดือน 
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
อ ำเภอท่ำวุ้ง จังหวดัลพบรุ ี



การด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน 

อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างเส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและเต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการวางแผนก าลังคน  
เป้าประสงค์ มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง และ

การบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดา
เนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ
การก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ  
๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการสรรหา 

การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน  

๓. จัดทาสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
การด าเนินการ  
๑. จัดท าแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และได้ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (รายละเอียดตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม)  

๒. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ)  

 
๒. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
เป้ำประสงค์ เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพิ่มรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระ

งานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  

 

 



การด าเนินการ  
๑. จัดท าและดาเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ

ทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตรากาลัง
ทั้งหมด  

๒. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เป้าประสงค์ หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน  
กลยุทธ์  
๑. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด  
        ๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

การด าเนินการ  
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคน จ านวน ๒ ครั้ง 

(รอบ ๑ เมษายน และรอบ ๑ ตุลาคม)  
 
๔. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
เป้าประสงค์ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ดาเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

กลยุทธ์  
๑. จัดทา และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. จัดทา และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๓. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ

ควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาสมอคอน  

การด าเนินการ  
๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
๒. มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือแจ้งนโยบายการบริหารงานต่างๆ  



๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีจิตสานึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล
จริยธรรม และปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดท ามาตรการต่างๆ , จัดท า
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   

๔. ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน  
จ้าง ตามคาสั่ง อบต.เขาสมอคอน  
 

๕. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
เป้าประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนดาเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด 

และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
กลยุทธ์  
๑. จัดทาและดาเนินการสรรหาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ

สูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากาลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
๓. ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและและโปร่งใส ดังนี้  

๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยค านึงถึงความต้องการ
ขาดแคลนที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง  

๒) ประกาศรับโอน/ รับย้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
๓) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานที่

ต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การดาเนินการ  
๑. ดาเนินการประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนต าบล  
๒. ดาเนินการจัดทาหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๓. ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ือวางแผน

อัตรากาลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสยัทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ  
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ ตาม

สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และอุทิศ

ตนเพื่อองค์กร  



๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินการ  
๑. ด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร/นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภททุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป  
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของประจาปี 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมและสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. จัดส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละต าแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง ใน
การเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในทางาน สร้างความสามัคคีในองค์กร ในการทางานร่วมกันการแลกเปลี่ยน
ความรู้นอกสถานที่  

 
๗. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
เป้าประสงค์ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีระบบ

สร้างแรงจูงใจในการทางานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  
กลยุทธ์  
๑. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  
๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

        ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชากรและการรอบรู้นาผลมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

การดาเนินการ  
ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนาทักษะ และเพ่ิมพูนความรู้  
 
 

๘. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้  

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างชอ่งทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก าหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. วางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด และมี

ประสิทธิภาพ  
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดารงชีวิต  
๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน และการมีส่วนรว่มในการท างาน  



๔. ส ารวจความพึงพอใจความต้องการของข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการรวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ  

การด าเนินการ  
๑. บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ๕ส และ Big cleaning day  
๒. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และส่งเสริมปัจจัยในห้องทางานให้

น่าอยู่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีทางาน มีแสงสว่างเพียงพอ  
๓. ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คือ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ สาหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงปิดประกาศให้ทุกคนใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ  

๔. มีการดาเนินการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในสานักงาน  
จากการดาเนินการตามนโยบายในด้านต่างๆ ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จะเห็นได้ว่ามกีารดาเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ทาให้
พนักงานทุกคนมีขวัญและกาลังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
ภาพประกอบรายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจาปีงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายเกษม  ประภากร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยร่วมกิจกรรมแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน 
แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.เขาสมอคอน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามประมวล
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ใสสะอาด” จัดท าประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน นโยบาย       
No Gift Policy และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรในสังกัด 
อบต.เขาสมอคอน ได้ยึดถือ และปฏิบัติต่อไป 

 

 

     

 



 

     เมื่อวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญในการ
ประชุม ดังนี้  

แจ้งนโยบายการบริหารงาน ของผู้บริหาร  
รายงานความคืบหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2565  
รายงานผลการขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จาก ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561-2564 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 โดยมีการปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2565  

รายงานการจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2565  

ผู้บริหารได้ก าหนดมาตรการในการปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน โดยแจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในประกาศต่างๆ ดังนี้  

ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)  

ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน “สุจริต โปร่งใส องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนใสสะอาด”  

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่  
 

 

 



 

 

นายเกษม  ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ นางสาววัชรา  ท านองงาม ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ด าเนินการประชุมพนักงานส่วนต าบลในวันที่  30 มกราคม 2565  เพ่ือติดตาม
นโยบายที่ส าคัญ และมอบหมายภารกิจให้แก่ พนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน  

    

    

 

 

 



มาตรการป้องกนัขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 “สุจริตโปร่งใส อบต.เขาสมอคอนใสสะอาด” 

 


