
 
 

 

 

 

 

การด าเนนิการตามนโยบาย 
การบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

นโยบาย การด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย.66 

งบประมาณ หมายเหตุ ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

1.ด้านการ
วางแผน
อัตราก าลัง 

- ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระบบงาน และกรอบอัตราก าลงั ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 
           

ไม่มี 
 

- จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรบัต าแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

 

           

ไม่มี 

 

- จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามสมรรถนะหลัก  

           
ไม่มี 

 

2. ด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร             ไม่มี  

- จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ             ไม่มี  



- พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมตาม ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

            อบรม 2 ครั้ง 
1. 4,500 บาท 
2. 4,500 บาท 

 

-อบรมตาม
หลักสตูรที่

กรมฯก าหนด 

- พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

 

           

ไม่มี 

 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร             ไม่มี  

3. ด้านการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร  

           
ไม่มี 

 

- เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้ งานระบบ และเพิ่มขีดความ 
สามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต โดยการเข้าร่วมการอบรมตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 

           

3,000 บาท 

 

- จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ในแต่ละรอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 
– 31 มี.ค.ของปีถัดไป) และรอบที่ 2 (1 เม.ย. – 
30 ก.ย.ของปีเดียวกัน) 

 

           

ไม่มี 

 



4. ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จัดท าข้อตกลง มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผน
ด า เนิ น งานซึ่ ง ตั้ ง เป้ า  หมายจะแล้ ว เสร็ จ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะในต าแหน่งต่างๆ 

 
           

ไม่มี 
 

- มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

           
ไม่มี 

 

5.  ด้านการ
สรรหา บรรจุ 
และการแต่งตั้ง
บุคลากร 

- ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
และการจัดระบบ งานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ 

 
           

ไม่มี 
 

- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน ย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่
สู งขึ้น โดยการเผยแพร่ประกาศทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อ
การรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

 

           

ไม่มี 

 

- วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

           
ไม่มี 

 

- วิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายของก าลังคน             ไม่มี  

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และสมรรถนะของแต่ละต าแหน่ง  

           
ไม่มี 

 



6.  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 
ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน โดยการเข้าร่วมการอบรมตามที ่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 

           

1,800 

 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์หรืออบรมให้ความรู้
เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร  

           
30,000 

 

7. ด้านการ
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรมใน
องค์กร 
 

- เสริมสร้างจิตส านึกที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน   

           
ไม่มี 

 

- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร 
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และอุทิศตนเพื่อองค์กร 

 

           

ไม่มี 

 

   

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลนั้น ในบางกิจกรรม/โครงการ จะไม่มีการก าหนดชัดเจนว่าต้องด าเนินการเมื่อใด เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
โอนย้าย จะสามารถด าเนินการได้เมื่อมีต าแหน่งว่างก่อน ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง จึงเกิดความล่าช้า ไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง 
อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง และยังไม่มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง หรือโอนย้ายมาทดแทน งานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ว่างนั้น จะให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกันหรือต าแหน่งที่เกื้อกูลกัน มาปฏิบัติงานแทนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง หรือโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว 




