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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

………………………………………. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญ
ก าลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
     เป้าประสงค์ 
     วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและ

การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 

      กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของ

องค์กร 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ

ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไป 
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อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร  
 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนปรับบทบาท

และภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ

สืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกระโพ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

       ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

       กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 

4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
บุคลากรร่วมกันเรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4. ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

รักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ 
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                         ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 
 
 
 
 
                                                          (นายดิศพงษ์  นับวันดี) 
                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม  จังหวดัสุรินทร์ 
***************************** 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
-จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
-จัดท าและด าเนินการตามแผนสรร
หาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอน (ย้าย) 
-การรับสมัครเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้าง
และกรอบ
อัตราก าลังที่
รองรับภารกิจของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโพ 

ไม่เกิน 
40%ของ
ค่าใช้จ่าย
ด้าน
บุคลากร 

-ด าเนินการตามแผน
อัตราก าลังสามปี(พ.ศ.
2564-2566) 
-ด าเนินการขอให้ กสถ.
ด าเนินการสอบแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
-ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 

ใช้ไป 24.95%
ของค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 
-ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละต าแหน่ง 
-ด าเนินการประเมินพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 

ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง โดยการ
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ
ทักษะการท างาน
ที่เหมาะสม 

ด าเนินการ
ตามแผน
ครบ
กระบวนการ
ร้อยละ80 

-มีการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้
เป็นปัจจุบัน 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
-มีการวางแผนการ
พิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้า
ในแผนพัฒนาบุคลากร 
-หน่วยงานมีการ
ประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
พิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในต าแหน่งตาม
สายงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
-สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  
E-Learning 

ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันช่วยลด
ขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร 

ลงข้อมูลใน
ระบบฯครบ 
100% 

-หน่วยงานด าเนินการ
ปรับปรุงระบบตาม
ระยะที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ก าหนดทุกระยะแล้ว
เสร็จที่ก าหนดไว้ 
-ส่งเสริมให้พนักงาน
ส่วนต าบลที่บรรจุใหม่
ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-
Learning ในวิชา
ความรู้ทั่วไปและ
เฉพาะต าแหน่ง 

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน 

4.ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
-จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 
-จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างความ
มั่นคง ขวัญ
ก าลังใจ คุณภาพ
ชีวิตที่ดี ความ
ผาสุกและพึง
พอใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาคนดี คนเก่ง
ไว้กับองค์กร 

มีบุคลากร
ดีเด่น
ปีงบประมาณ
ละ 2 คน 

-หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบพร้อม
ทั้งให้ค าปรึกษา 
-หน่วยงานมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดโดย
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับดูแล ก ากับ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานจนถึง
คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการในความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคนอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาคและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
-พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมีการรายงานผล 

จัดท าประกาศ
มาตรการให้
รางวัลและ
บทลงโทษของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
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สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม  จังหวดัสุรินทร์ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตราก าลัง ด้านการสรรหาบุคลากร ได้แก่ 
ขาดแคลนบุคลากรและการสรรหาบุคลากรด้วย
ระบบอุปถัมภ์ 

1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหาร
อัตราก าลัง ด้านการสรรหา บุคลากร ได้แก่ ควรมีการสรรหา
บุคลากรตามแผนอัตราก าลัง และใช้ระบบการบริหารงานบุคคล 
สมัยใหม่และระบบคุณธรรมในการสรรหาบุคลากร 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร มีจ ากัด การฝึกอบรมไม่มุ่งเน้นใน
การน าไปใช้ปฏิบัติงานจริง และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้
ในหน่วยงาน 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ควรจัดฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการ
น าไปปฏิบัติจริง ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ควร
มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
หน่วยงาน และควรมี การติดตามประเมินผลบุคลากรทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 


