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งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 



รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  ได้การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  ประจ างบประมาณ  2563  
ในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 

1. การวางแผนก าลังคน 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
แผนอัตราก าลัง  3  ปี   
อบต.โนนเมืองพัฒนา 

- มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังเพื่อใช้ในการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มีการรายงานขอมูลบุคลากรในเชิงสถิติตอผบูริหาร เปนประจ า
ทุกปงบประมาณเพื่อใชประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากร
บุคคล 
-มีการรายงานข้อมูลอัตราก าลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณละ 2  ครั้ง เป็นประจ า 

 
2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุและ

แต่งตั้งบุคลากร 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
การสรรหาบุคลากร 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ

ราชการและแตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณบุคคลเพื่อเขารับ
ราชการ 
2. คณะกรรมการสรรหาขาราชการสอบ ก าหนดประชุมเพื่อ
ก าหนดแผนการด าเนินการและวิธีในการสรรหา โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี้ 
   1)  มีประกาศรับสมัครแขงขัน  
   2)  ด าเนินการสอบ    
   3)  บรรจุและแตงตั้ง    
3.  มกีารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลายช่องทาง เช่น   
ปิดประกาศ   ประกาศผ่านทางเว็บไซต์อบต.โนนเมืองพัฒนา 
ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ภายในจัวหวัดนครราชสีมา 
4.สรรหาผู้มีความร่วมความสามารถเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

การบรรจุและแตงตั้ง  
 

-บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
-แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติกราชการ  
-มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในก ากับดูแลในการสอนงาน 



3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
1.  แผนพัฒนาบุคลากร 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มีแผนการฝกอบรมขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา ป 2563 
โดยแบงเปน 
   2.1 การฝกอบรมภายใน 
        1)  หลักสูตรการฝึกอบรมด้านกฎหมาย  ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  
       2)  หลักสูตรการฝึกอบและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
       3)  หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ปราบปรามการทุจริต 
        4)  หลักสูตรการอบรมการท าดีด้วยหัวใจ 

2.2 การฝกอบรมภายนอก 
1) หลักสูตรการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี รายงาน 

การเงิน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อปท. 
2) หลักสูตร การเลื่อนต าแหน่งปรับระดับ 
3) หลักสูตร การจัดท าแผนท่ีภาษี 
4) หลักสูตร  การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

2.การสนับสนุนใหเกิด 
การเรียนรูและพัฒนา 
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา 
และสรางทางกาวหนา 
บุคลากร 
 

1. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) ภายในของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563    ไดแก 
    1)  “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง” 
   2)   “การสรางการตระหนักรูและจิตส านึกในการตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชันและสงเสริมจริยธรรมของบุคลากร 
อบต.โนนเมืองพัฒนา” 
   3) “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารใน
หน่วยงาน” 
2. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) 
ของบุคลากรระดับหัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผท่ีูจะ
เกษียณอายุราชการอยางมีแบบแผนโดยเฉพาะองคความรใูน
ภารกิจหลัก และรวบรวมเปนขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนใน
การเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงานรนุตอไป 

 

 



ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
3.การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
 

มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกองและโยกยายหนาท่ีให
เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรแูละพัฒนาทักษะการท างานท่ีมีความหลากหลายลักษณะ
งาน  
 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
1. สภาพแวดลอมในการท างาน 
 

1. มกีารจัดสภาพแวดลอมในท่ีท างานใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอ 
อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศท่ีบริสุทธิ์  มีหองท างานและหอง
ประชุมท่ีทันสมัยโดยมีการรักษาความสะอาดอยางสม่ าเสมอ 
มีการจัดภูมิทัศนของส านักงานใหนาอยู โดยจัดประดับตนไม ้
ดอกไมใหมีความสดชื่นมีชีวิตชีวา เพื่อชวยสรางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน  
2. มีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ี
ทันสมัย เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
คลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ไดแก คอมพิวเตอร
ใหกับขาราชการ 1 คน ตอ 1 เครื่อง   หองอเนกประสงคในการ
แลกเปลี่ยนแบงปนความรู ประสบการณ และขอมูลท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงาน (Co-Working Space) มี Wireless ท่ัวท้ังส านักงาน 
ตลอดจนอุปกรณปฏิบัติงานอื่น ๆ 

2. ระบบการท างานท่ีเอื้อ 
ประโยชนรวมกันระหวาง 
ปจเจกบุคคลกับองคกร 
 

อบต.โนนเมืองพัฒนา มงุเนนการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหบุคลากรสามารถท างานไดเต็มศักยภาพ สามารถ 
สรางสรรคและสงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพให โดยปรับปรุง 
ระบบงาน การเรียนรูของบุคลากร การสรางแรงจูงใจ การสราง
ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อใหสามารถท างานได
เต็มศักยภาพ สามารถสรางสรรคงานและสงมอบผลงานท่ีมี
คุณภาพ ดังนี้ 
1) การน าระบบ Competency Based Management  
มาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา
บุคลากรรุนใหมท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม การสอนงาน 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การท างานเปนทีม การสราง
บุคลากรใหเปน Knowledge Worker การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและ 
เปนธรรม การเปดโอกาสใหผูมีความรคูวามสามารถไดมีโอกาส
ศึกษาดูงานรวมปฏิบัติงานรวมกับองคกร  



2) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร มี
ความคิดเชิงสรางสรรคท์ างานเชิงรุกอยูบนฐานขององคความรู  
ขอมูลสารสนเทศ มีความยืดหยุนคลองตัวปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และพรอมกับการเปนผูน าในการเปลี่ยนแปลง 
3) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ จัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เชน 
- การจัดสถานท่ีออกก าลังกาย มีสนามกีฬากลางแจ้ง  อุปกรณ์
ส าหรับเล่นกีฬา 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี 
- การจัดหองสวัสดิการส านักงาน เพื่อใหขาราชการมีหองประชุม 
meeting กลุมยอย มีหองรับประทานอาหารในชวงเวลาเชาและ
พักกลางวัน 
- มีการสงเสริมใหเปนส านักงานสมัยใหม เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วและชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดการใช
กระดาษ 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 

ระบบการบริหาร 
การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.  2558 
2. มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.  2558 ลงวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 เพื่อใหการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา เปนไปดวยความ 
โปรงใสและเปนธรรม ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 

 

 
 



6. การสงเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 

1. การสงเสริมใหการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มีธรรมาภิบาล 
 

1. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีก าหนดหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคราชสีมา 
2. มีการก าหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของอบต.โนนเมืองพัฒนา 
3. มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรม ดังนี้ 
3.1 แตงตั้งคณะท างานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ด าเนินงานของ หนวยงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.3 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณบุคคลเพื่อเขารับราชการ 

2.  การก าหนดมาตรการ 
แนวทาง กรอบ ขั้นตอน 
วิธีการการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
การสงเสริมคุณธรรมและคานิยม 
สุจริต 
 

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

3. การก าหนดกลไกใน 
การก ากับและติดตาม 
กรณีมีการรองเรียนการ 
ทุจริต หรือประพฤติมิ 
ชอบตาง ๆ รวม 
ผูรับผิดชอบ 
 

มีกลไกการก ากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอนอยาง 
ตอเนื่อง ดังนี้ 
1. ระบบการแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตใน
หลายชองทาง เชน เว็บไซตของอบต.โนนเมืองพัฒนา และใน
ระบบ Intranet ของอบต.โนนเมืองพัฒนา เพื่อใหประชาชนท่ี 
มีสวนไดสวนเสีย หรือเปนผรูับบริการจากอบต.โนนเมืองพัฒนา 
รวมไปถึงบุคลากรของอบต.โนนเมืองพัฒนา สามารถแจงเบาะแส
การทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตได กรณีมีการแจงเบาะแสการ
ทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตตาง ๆ ใหเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา บันทึกเบาะแสหรือเรื่อง 
รองเรียน ด าเนินการติดตามความคืบหนาในสวนท่ีเกี่ยวของ และ
แจงผลการด าเนินการใหกับผรูองเรียนทราบโดยดวน พรองท้ัง 
 



 

 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งท่ี  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ได้ด าเนินการแล้ว 
 จัดท ารายงานการรองเรียนเร่ืองทุจริต รายงานใหผูบริหารทราบ 

ทุก 3 เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบการรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ของอบต.โนนเมืองพัฒนา ไมพบวามีการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตอยางใด 
2. ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา ปฏิบัติ 
หนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในอบต.โนนเมือง
พัฒนา ท้ังยังรับขอรองเรียนการทุจริตอื่น ๆ รวมท้ังการติดตาม 
ประเมินผล ทุจริต อบต.โนนเมืองพัฒนา 

4. การรักษาวินัย และ 
การด าเนินการทางวินัย 
 

1. มีระเบียบหลักเกณฑส าหรับขาราชการ อบต.โนนเมืองพัฒนา 
ไดแก ระเบียบการลาของขาราชการท้องถิ่น 
2.. กรณีขาราชการอบต.โนนเมืองพัฒนา ท่ีประพฤติตนผิดวินัย 
อบต.โนนเมืองพัฒนาไดมีการด าเนินการดวยความยุติธรรมและ
ปราศจากอคติ ตามหลักเกณฑ์วาดวยการด าเนินการทางวินัย 
3. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดในประเด็น 
วินัยขาราชการ การด าเนินการทางวินัยผ่ายเว็บไซต์ของอบต.โนน
เมืองพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


