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ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

อำเภอด่านขุนทด      จังหวดันครราชสีมา 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 



 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.โนนเมืองพัฒนา 

อบต.โนนเมืองพัฒนา  ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของอบต.โนนเมืองพัฒนาในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 
 
1. การวางแผนกําลังคน 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
แผนอัตรากำลัง  3  ปี   
อบต.โนนเมืองพัฒนา 

- มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  และดำเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังเพื่อใช้ในการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มีการรายงานขอมูลบุคลากรในเชิงสถิติตอผบูริหาร เปนประจํา
ทุกปงบประมาณเพ่ือใชประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากร
บุคคล 
-มีการรายงานข้อมูลอัตรากำลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณละ 2  ครั้ง เป็นประจำ 

 
2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุและ

แต่งตั้งบุคลากร 
ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
การสรรหาบุคลากร 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับ

ราชการและแตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณบุคคลเพื่อเขารับ
ราชการ 
2. คณะกรรมการสรรหาขาราชการสอบ กําหนดประชุมเพื่อ
กําหนดแผนการดําเนินการและวิธีในการสรรหา โดยมีขั้นตอนใน
การดำเนินการดังนี้ 
   1)  มีประกาศรับสมัครแขงขัน  
   2)  ดําเนินการสอบ    
   3)  บรรจุและแตงตั้ง    
3.  มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลายช่องทาง เช่น   
ปิดประกาศ   ประกาศผ่านทางเว็บไซต์อบต.โนนเมืองพัฒนา 
ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ภายในจัวหวัดนครราชสีมา 
4.สรรหาผู้มีความร่วมความสามารถเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

การบรรจุและแตงตั้ง  
 

-บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
-แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติกราชการ  
-มอบหมายเจ้าหน้าที่ในกำกับดูแลในการสอนงาน 



3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน) 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
1.  แผนพัฒนาบุคลากร 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. มีแผนการฝกอบรมขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา ป 2562 
โดยแบงเปน 
   2.1 การฝกอบรมภายใน 
        1)  หลักสูตรการฝึกอบรมด้านกฎหมาย  ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
       2)  หลักสูตรการฝึกอบและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
       3)  หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ปราบปรามการทุจริต 
        4)  หลักสูตรการอบรมการทำดีด้วยหัวใจ 

2.2 การฝกอบรมภายนอก 
1) หลักสูตรการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี รายงาน 

การเงิน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อปท. 
2) หลักสูตร การเลื่อนตำแหน่งปรับระดับ 
3) หลักสูตร การจดัทำแผนที่ภาษี 
4) หลักสตูร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.การสนับสนุนใหเกิด 
การเรียนรูและพัฒนา 
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา 
และสรางทางกาวหนา 
บุคลากร 
 

1. มีระบบการบริหารจัดการองคความร ู(Knowledge 
Management) ภายในของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562    ไดแก 
    1)  “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง” 
   2)   “การสรางการตระหนักรูและจิตสํานึกในการตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชันและสงเสริมจริยธรรมของบุคลากร 
อบต.โนนเมืองพัฒนา” 
   3) “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการส่ือสารใน
หน่วยงาน” 
2. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) 
ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผทูี่จะ
เกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผนโดยเฉพาะองคความรใูน
ภารกิจหลัก และรวบรวมเปนขอมูลองคความรูเพ่ือประโยชนใน
การเรียนรูของบุคลากรผปูฏิบัติงานรุนตอไป 

 

 



ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
3.การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
 

มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกองและโยกยายหนาที่ให
เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางานที่มีความหลากหลายลักษณะ
งาน  
 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

1. มกีารจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีแสงสวางที่เพียงพอ 
อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศที่บริสุทธิ์  มีหองทํางานและหอง
ประชุมที่ทันสมัยโดยมีการรักษาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 
มีการจัดภูมิทัศนของสํานักงานใหนาอย ูโดยจัดประดับตนไม ้
ดอกไมใหมีความสดชื่นมีชีวิตชีวา เพ่ือชวยสรางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและอุปกรณคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
คลองตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร ไดแก คอมพิวเตอร 
ใหกับขาราชการ 1 คน ตอ 1 เคร่ือง   หองอเนกประสงคในการ
แลกเปลี่ยนแบงปนความรู ประสบการณ และขอมูลที่ไดจากการ
ปฏิบัติงาน (Co-Working Space) มี Wireless ทั่วทั้งสํานักงาน 
ตลอดจนอุปกรณปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 

2. ระบบการทํางานที่เอื้อ 
ประโยชนรวมกันระหวาง 
ปจเจกบุคคลกับองคกร 
 

อบต.โนนเมืองพัฒนา มงุเนนการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหบุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ สามารถ 
สรางสรรคและสงมอบผลงานที่มีคุณภาพให โดยปรับปรุง 
ระบบงาน การเรียนรูของบุคลากร การสรางแรงจูงใจ การสราง
ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือใหสามารถทํางานได
เต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคงานและสงมอบผลงานที่มี
คุณภาพ ดังนี้ 
1) การนําระบบ Competency Based Management  
มาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา
บุคลากรรุนใหมที่มีสมรรถนะเหมาะสม การสอนงาน 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การทํางานเปนทีม การสราง
บุคลากรใหเปน Knowledge Worker การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและ 



เปนธรรม การเปดโอกาสใหผูมีความรคูวามสามารถไดมีโอกาส
ศึกษาดูงานรวมปฏิบัติงานรวมกับองคกร  
2) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร มี
ความคิดเชิงสรางสรรคท์ํางานเชิงรุกอยูบนฐานขององคความร ู 
ขอมูลสารสนเทศ มีความยืดหยุนคลองตัวปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และพรอมกับการเปนผนูําในการเปลี่ยนแปลง 
3) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ จัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เชน 
- การจัดสถานที่ออกกําลังกาย มีสนามกีฬากลางแจ้ง  อุปกรณ์
สำหรับเล่นกีฬา 
- การตรวจสุขภาพประจําปี 
- การจัดหองสวัสดิการสํานักงาน เพ่ือใหขาราชการมีหองประชุม 
meeting กลมุยอย มีหองรับประทานอาหารในชวงเวลาเชาและ
พักกลางวัน 
- มีการสงเสริมใหเปนสํานักงานสมัยใหม เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วและชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดการใช
กระดาษ 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 

ระบบการบริหาร 
การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.  2558 
2. มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.  2558 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 เพื่อใหการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา เปนไปดวยความ 
โปรงใสและเปนธรรม ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 

 



 
6. การสงเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
1. การสงเสริมใหการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มีธรรมาภิบาล 
 

1. มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนคราชสีมา 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของอบต.โนนเมืองพัฒนา 
3. มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นวาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม ดังนี้ 
3.1 แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.3 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณบุคคลเพ่ือเขารับราชการ 

2.  การกําหนดมาตรการ 
แนวทาง กรอบ ขั้นตอน 
วิธีการการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
การสงเสริมคุณธรรมและคานิยม 
สุจริต 
 

มีมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมและคานิยม
สุจริตใหกับบุคลากร  อบต.โนนเมืองพัฒนา ไดแก 
1. มาตรการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ 
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม 
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง 
4. มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียน การทุจริต 
5. มาตรการปองกันการรับสินบน 
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชน สวนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

3. การกําหนดกลไกใน 
การกํากับและติดตาม 
กรณีมีการรองเรียนการ 
ทุจริต หรือประพฤติมิ 
ชอบตาง ๆ รวม 
ผูรับผิดชอบ 
 

มีกลไกการกํากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอนอยาง 
ตอเนื่อง ดังนี้ 
1. ระบบการแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตใน
หลายชองทาง เชน เว็บไซตของอบต.โนนเมืองพัฒนา และใน
ระบบ Intranet ของอบต.โนนเมืองพัฒนา เพ่ือใหประชาชนที ่
มีสวนไดสวนเสยี หรือเปนผรูับบริการจากอบต.โนนเมืองพัฒนา 
รวมไปถึงบุคลากรของอบต.โนนเมืองพัฒนา สามารถแจงเบาะแส
การทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตได กรณีมีการแจงเบาะแสการ
ทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตตาง ๆ ใหเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา บันทึกเบาะแสหรือเรื่อง 
รองเรียน ดําเนินการติดตามความคืบหนาในสวนที่เกี่ยวของ และ
แจงผลการดําเนินการใหกับผรูองเรียนทราบโดยดวน พรองทั้ง



จัดทํารายงานการรองเรียนเร่ืองทุจริต รายงานใหผูบริหารทราบ
ทุก 3 เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบการรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ของอบต.โนนเมืองพัฒนา ไมพบวามีการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตอยางใด 
2. ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา ปฏิบัติ 
หนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในอบต.โนนเมือง
พัฒนา ทั้งยังรับขอรองเรียนการทุจริตอื่น ๆ รวมทั้งการติดตาม 
ประเมินผล ทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา 

 

 

 

 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งที่  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ดำเนินการแล้ว 
4. การรักษาวินัย และ 
การดําเนินการทางวินัย 
 

1. มีระเบียบหลักเกณฑสําหรับขาราชการ อบต.โนนเมืองพัฒนา 
ไดแก ระเบียบการลาของขาราชการท้องถิ่น 
2.. กรณีขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา ที่ประพฤติตนผิดวินัย 
อบต.โนนเมืองพัฒนาไดมีการดําเนินการดวยความยุติธรรมและ
ปราศจากอคติ ตามหลักเกณฑ์วาดวยการดําเนินการทางวินัย 
3. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดในประเด็น 
วินัยขาราชการ การดําเนินการทางวินัยผ่ายเว็บไซต์ของอบต.โนน
เมืองพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


