
 
 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

...................................................................................... 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคลในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 

๑. การวางแผนกำลังคน 
 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี - มีการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ  

๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

  
    

๒. การสรรหาคนดี คนเกง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
๑. การสรรหาบุคลากร ๑. มีการรายงานตำแหน่งบริหารว่าง เพ่ือดำเนินการสรรหามาดำรง

ตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
   ๑.๒ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
   ๑.๓ นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
 

๒. การบรรจุและ แตงตั้งเปน         
ขาราชการ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ไม่มีข้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางความก้าวหนาในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) 
 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
๑. แผนพัฒนาบุคลากร ๑. มีแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ใช้ประกอบการ

ดำเนินงานบริหารงานบุคคล 
๒. มีแผนการฝกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ป ๒๕๖๒ โดย
แบงเปน  
๒.๑ มีการจัดฝกอบรมภายใน  
1) หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรการทำงานเป็นทีม  
2) หลักสูตรการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ  
๒.๒ การฝกอบรมภายนอก (จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมยังหน่วยงานอ่ืน) 
หลักสตูรนักบริหารงานท้องถิ่น 
หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป 
หลักสตูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หลักสตูรนิติกร 
หลักสตูรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสตูรนักวิชาการเกษตร 
หลักสตูรนักจดัการงานทั่วไป 
หลักสตูร เจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสตูร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
หลักสตูรนักบริหารงานคลัง 
หลักสตูรนักวิชาการเงินและบญัชี 
หลักสตูรนักวิชาการจดัเก็บรายได ้
หลักสตูรนักวิชาการพสัด ุ
หลักสตูรนักบริหารงานช่าง 
หลักสตูรนายช่างโยธา 
หลักสตูรนักบริหารงานการศึกษา 
หลักสตูรนักวิชาการศึกษา 
หลักสตูรนายก อบต.  
หลักสตูรรองนายก อบต. 
หลักสตูรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ 
หลักสตูรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
หลักสตูรสมาชิกสภา อบต. 

 
 
 

-๓- 
 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 



๒. การสนับสนุนใหเกิด การเรียน
รแูละพัฒนา อยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนา และสรางทางกาวหนา 
บุคลากร 

1. มีระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
ภายในของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
๑) “การสรางการตระหนักรูและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
และสงเสริม จริยธรรมของบุคลากร อบต.”  
๒ ) มี ระบบจดหมายอิ เล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการสื่ อสารในภาครัฐ 
MailGoThai”  
๓) “การบันทึกรายละเอียดขอมูลโครงการในระบบบริหารโครงการ Smart 
Opdc” 
 2. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job Training) ของ
บุคลากรระดับ หัวหนางาน หรือการถายโอนความรูจากผูที่จะเกษียณอายุ
ราชการอยางมีแบบแผน โดยเฉพาะองคความรูในภารกิจหลัก และรวบรวม
เปนขอมูลองคความรูเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของบุคลากรผูปฏิบัติงาน   
รนุตอไป 

๓. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกองและโยกย้ายหน้าที่ให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การทำงานที่มีความหลากหลายลักษณะงาน 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน 1. มีการจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีแสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่

เหมาะสม อากาศที่บริสุทธิ์ มีหองทํางานและหองประชุมที่ทันสมัยโดยมีการ
รักษาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ มีการจัดภูมิทัศนของสํานักงานใหนาอยู 
โดยจัดประดับตนไมดอกไมใหมีความสดชื่น มีชีวิตชีวาเพ่ือชวยสรางบรรยา
กาศในการปฏิบัติงาน  
2. มีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพ่ือใช
ในการปฏิบั ติ งาน ให เกิดความสะดวก รวดเร็ว  คลองตั ว และเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ไดแก โทรศัพทตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค ให
กับขาราชการ 1 คน ตอ ๑ เครื่อง  มีหองอเนกประสงคในการแลกเปลี่ยน
แบงปนความรู ประสบการณ และข้อมูลที่ ไดจากการปฏิบัติงาน (Co-
Working Space) มี Wireless ทั่วทั้งสํานักงาน ตลอดจนอุปกรณปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ  
3. มีระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร  

 
 
 
 

-๔- 
 

ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 



๒. ระบบการทำงานที่เอื้อประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับองค์กร 

อบต. มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากร
สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์และส่งมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับ โดยปรับปรุงระบบงาน การเรียนรู้ของ
บุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร เพ่ือให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์
งานและส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้  
1) การนำระบบ  Competency Based Management มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากรรุ่น
ใหม่ที่มีสมรรถนะเหมาะสม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน การทำงานเป็นทีม การสร้างบุคลากรให้เป็น  Knowledge 
Worker การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้
ความสามารถได้มีโอกาสศึกษาดูงานร่วมปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร 
และหน่วยงานระหว่างประเทศ  
2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ มีความคิด
เชิงสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุกอยู่บนฐานขององค์ความรู้  ข้อมูล
สารสน เทศ  มีความยืดหยุ่ นคล่องตั ว  ปรับตั วให้ ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมกับการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  
3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น  
- การจัดสถานที่ออกกำลังกาย และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่
ทันสมัยมากมายเพียงพอต่อบุคลากร  
-  การตรวจสุขภาพประจำปี  
- การจัดห้องสวัสดิการสำนักงาน  เพื่อให้ข้าราชการมี ห้องประชุม 
meeting กลุ่มย่อย มีห้องรับประทานอาหารในช่วงเวลาเช้าและพัก
กลางวัน  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

-๕- 
 
 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
ระบบการบริหาร การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่  3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  

 

6. การสงเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 

1. การส่งเสริมให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีธรรมาภิบาล   

1. มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด 
 2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
อบต.  
3. มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ เพ่ือสร้าง ความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามระบบคุณธรรม ดังนี้  
3.1 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้ารับราชการ  

๒. การกําหนดมาตรการ  แนวทาง 
กรอบ ขั้นตอน วิธีการการปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับการสงเสริม  คุณธรรม
และคานิยม สุจริต 
 
 

มีมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมและคานิยมสุจริต
ใหกับบุคลากร ไดแก  
1. มาตรการเผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ  
2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม 
3. มาตรการสงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง  
4. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริต  
5. มาตรการปองกันการรับสินบน  
6. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประ
โยชน สวนรวม  
7. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

 
 
 
 
 
 

-๖- 
 
 



ประเด็นดำเนินการ สิ่งท่ี อบต.หนองแวงโสกระ ได้ดำเนินการแล้ว 
๓. การกําหนดกลไกในการกาํกับและ
ติดตาม กรณีมีการรองเรียนการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบตาง ๆ รวมทั้งผู
รับผดิชอบ 

มีกลไลการกํากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอนอยางตอเนื่อง 
ดังนี้  
1. ระบบการแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียนการทุจริตในหลาย   
ชองทาง เชน เว็บไซตของ อบต. และในระบบ Intranet ของ อบต. 
เพ่ือใหประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย หรือเปนผูรับบริการจากอบต. รวม
ไปถึงบุคลากรของ อบต. สามารถแจงเบาะแสการทุจริตหรือรองเรียน 
การทุจริตได กรณีมีการแจงเบาะแสการทุจริต   หรือรองเรียนการ
ทุจริตตางๆ ใหเจาหนาที่ศูนย ปฏิบัติการตอตานทุจริต อบต. บันทึก
เบาะแสหรือเรื่องรองเรียน ดําเนินการ ติดตามความคืบหนาในสวนที่
เกี่ยวของ และแจงผลการดําเนินการใหกับผูรองเรียนทราบ โดยดวน 
พรองทั้งจัดทํารายงานการรองเรียนเรื่องทุจริต รายงานใหผูบริหาร
ทราบทุก 3 เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบการรองเรียนผานชองทางตางๆ 
ของ อบต. ไมพบวามี การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจา
หน้าทีแ่ตอยางใด  
2. ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต อบต. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสง 
เสริม คุ้มครองจริยธรรมใน อบต. ทั้งยังรับขอรองเรียนการทุจริตอ่ืนๆ 
รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล ทุจริต อบต. 

๔. การรักษาวินัย และ การดําเนินการ
ทางวินัย 

๑. มีระเบียบหลักเกณฑสําหรับพนักงานส่วนตำบลแลพนักงานจ้าง  ได
แก ระเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล 
๒. กรณีขาราชการ อบต. ที่ประพฤติตนผิดวินัย อบต. ไดมีการ
ดําเนินการดวยความยุติธรรมและปราศจากอคติ ตามหลักเกณฑ์วาดวย
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลรายละเอียดในประเด็น 
วินัยขาราชการ การดําเนินการทางวินัย ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.
กำหนด 

 


