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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพมิาน 
อ าเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 



รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ประจ างบประมาณ 2564 ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การวางแผนก าลังคน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
อบต.กุดพิมาน 

- มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และด าเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการพิจารณาบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- มีการรายงานข้อมูลบุคลากรในเชิงสถิติต่อผู้บริหาร เป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- มีการรายงานข้อมูลอัตราก าลังต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง เป็นประจ า  

  

2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุและ 
แต่งตั้งบคุลากร 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
การสรรหาบุคลากร 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้า

รับราชการและแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือ
เข้ารับราชการ 
2. คณะกรรมการสรรหาข้าราชการสอบ ก าหนดประชุม
เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการและวิธีในการสรรหา โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
    1) มีประกาศรับสมัครแข่งขัน 
    2) ด าเนินการสอบ 
    3) บรรจุและแต่งตั้ง 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
การสรรหาบุคลากร 3. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลายช่องทาง เช่น 

ปิดประกาศ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ อบต.กุดพิมาน ส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดนครราชสีมา 
4. สรรหาผู้มีความร่วมมือความสามารถเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 

การบรรจุและแต่งตั้ง - บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการทดลองปฏิบัติราชการ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลในการสอนงาน 

   
3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. มีแผนการฝึกอบรมข้าราชการ อบต.กุดพิมาน ปี 
2564 โดยแบ่งเป็น 
    2.1 การฝึกอบรมภายใน 
          1) หลักสูตรการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
          2) หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
          3) หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ปราบปรามการทุจริต 
          4) หลักสูตรการอบรมการท าดีด้วยหัวใจ 
    2.1 การฝึกอบรมภายนอก 
          1) หลักสูตรการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี 
รายงานการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ 
อปท. 
          2) หลักสูตร การเลื่อนต าแหน่งปรับระดับ 
          3) หลักสูตร การจัดท าแผนที่ภาษี 
          4) หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
2. การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและสร้างทางก้าวหน้าบุคลากร 

1. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
   1) “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง” 
   2) “การสร้างการตระหนักรู้และจิตส านึกในการ
ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากร อบต.กุดพิมาน” 
   3) “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสาร
ในหน่วยงาน” 
2. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่าย
โอนความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป 

3. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในกองและโยกย้าย
หน้าที่ให้เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานที่มี
ความหลากหลายลักษณะงาน 

 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 1. มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีแสงสว่างที่

เพียงพออุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศท่ีบริสุทธิ์ มีห้อง
ท างานและห้องประชุมที่ทันสมัยโดยมีการรักษาความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอมีการจัดภูมิทัศน์ของส านักงานให้
น่าอยู่ โดยจัดประดับต้นไม้ดอกไม้ให้มีความสดชื่นมี
ชีวิตชีวา เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 2. มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการ 1 คน ต่อ 
1 เครื่อง ห้องอเนกประสงค์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
(Co-Working Space) มี Wireless ทั่วทั้งส านักงาน
ตลอดจนอุปกรณ์ปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

2. ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์รวมกันระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับองค์กร 

อบต.กุดพิมาน มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถ
สร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้ โดยปรับปรุง
ระบบงาน การเรียนรู้ของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การ
สร้างความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือให้
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์งาน
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
1) การน าระบบ Competency Based Management 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การ
สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเหมาะสม การสอน
งาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การท างานเป็นทีม การ
สร้างบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker การพัฒนา
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้
ความสามารถได้มีโอกาสศึกษาดูงานร่วมปฏิบัติงาน
ร่วมกับองค์กร 
2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ 
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ท างานเชิงรุกอยู่บนฐานขององค์
ความรู้ข้อมูลสารสนเทศ มีความยืดหยุ่นคล่องตัวปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมกับเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
2. ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์รวมกันระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับองค์กร 

3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติ
ราชการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เช่น 
 - การจัดสถานที่ออกก าลังกาย มีสนามกีฬากลางแจ้ง 
อุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬา 
 - การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 - การจัดห้องสวัสดิการส านักงาน เพื่อให้ราชการมีห้อง
ประชุม Meeting กลุ่มย่อย มีห้องรับประทานอาหารใน
ช่วงเวลาเช้าและพักกลางวัน 
 - มีการส่งเสริมให้เป็นส านักงานสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วและช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และ
ลดการใช้กระดาษ 

 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
2558 
2. มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบต.กุดพิมาน 
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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6. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
1. การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรร
มาภิบาล 

1. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา 
2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ อบต.กุดพิมาน 
3. มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ดังนี้ 
   3.1 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือเข้า
รับราชการ 

2. การก าหนดมาตรการแนวทาง กรอบ ขั้นตอน
วิธีการการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมและค่านิยมสุจริต 

มีมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
ค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากร อบต.กุดพิมาน ได้แก่ 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
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ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่ อบต.กุดพิมาน ได้ด าเนินการแล้ว 
3. การก าหนดกลไกในการก ากับและติดตามกรณีมี
การร้องเรียนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่างๆ 
รวมผู้รับผิดชอบ 

มีกลไกการก ากับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. ระบบการแจงเบาะแสการทุจริตหรือร้องเรียนการ
ทุจริตในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของ อบต.กุดพิมาน 
และในระบบ Internet ของ อบต.กุดพิมาน เพ่ือให้
ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นผู้รับบริการจาก 
อบต.กุดพิมาน รวมไปถึงบุคลากรของ อบต.กุดพิมาน 
สามารถแจงเบาะแสการทุจริตหรือร้องเรียนการทุจริตใด 
กรณีมีการแจงเบาะแสการทุจริตหรือร้องเรียนการทุจริต
ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต อบต.กุด
พิมาน บันทึกเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ด าเนินการ
ติดตามความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบโดยด่วน พร้อมทั้งจัดท า
รายงานการร้องเรียนเรื่องทุจริต รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ทุก 3 เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบการร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของอบต.กุดพิมาน ไม่พบว่ามีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต อบต.กุดพิมาน ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมใน อบต.กุด
พิมาน ทั้งยังรับข้อร้องเรียนการทุจริตอื่นๆ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล ทุจริต อบต.กุดพิมาน 

4. การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 1. มีระเบียบหลักเกณฑ์ส าหรับข้าราชการ อบต.กุดพิมาน 
ได้แก่ ระเบียบการลาของข้าราชการท้องถิ่น 
2. กรณีข้าราชการ อบต.กุดพิมาน ที่ประพฤติตนผิดวินัย 
อบต.กุดพิมาน ได้มีการด าเนินการด้วยความยุติธรรมและ
ปราศจากอคติ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย 
3. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดใน
ประเด็นวินัยข้าราชการ การด าเนินการทางวินัยผ่าน
เว็บไซต์ของ อบต.กุดพิมาน 



-8- 

ปัญหา อุปสรรค  
  ในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
พิมาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้ 
  1. เนื่องดวยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ไดมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการให
เปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหมีความสอดคลองกับ โครงสรางสวนราชการ และการ
ย้ายพนักงานส่วนต าบลใหด ารงต าแหนงในโครงสรางสวนราชการใหม  
  2. สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) สงผลตอแผนการจัด 
กิจกรรม/โครงการที่ไดมีการวางแผนการด าเนินการไวเรียบรอยแลว ท าใหการด าเนินการลาชากวาระยะเวลา
ทีก่ าหนด และตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมาก 
ยิ่งขึ้น รวมถึงการยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ ในบางสวน  

ขอเสนอแนะ 
  เนื่องด วยสถานการณ การแพร ระบาดของโรคไวรัสโคโรน า (Covid-19) ที่ยังคงมี
ผลกระทบตอการท างาน จึงตองมีการวางแผนในการท างานในยุคใหม New Normal เปนการท างานในระบบ
ออนไลน มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน Work From Home หรือสถานที่ตาง ๆ Work Anywhere ได 
รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน อบต. ใหตอบสนองตอการท างานในระบบออนไลน จึงถือวาเปนสิ่ง
ส าคัญอยางยิ่ง บุคลากรตองมีทักษะดานดิจิทัล เพ่ือน ามาปรับใชใหการท างานสะดวก และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด  

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


