
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ  

1. การวางแผนก าลังคน 
    - การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566   

 
1) เพื่อประกอบการวางแผนอัตราก าลัง   
2) เพื่อรองรับการจดัสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
3) เพื่อเป็นการปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปริมาณและคณุภาพของงานในสภาพ
ปัจจุบัน  
4) เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกดิประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจตามอ านาจหนา้ที่  มีประสทิธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน และมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ม่จ าเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี
5) เพื่อให้สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง การบรหิารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิตามอ านาจ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานท่ีไม่
จ าเป็น การปฏบิัติภารกิจสามารถให้บริการ
สาธารณะ แก้ไขปญัหา และตอบสนองความ 

 
1) ระยะเวลาการจดัแผนอัตราก าลัง  3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 แล้วเสร็จทันที่จังหวัดสุรินทร์
ก าหนด 
2) ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ มมีติใหค้วาม
เห็นชอบ ร่างแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  

 
1) ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลัง 3 
ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566) แล้วเสร็จทันที่จังหวัดสุรนิทร์
ก าหนด 
2) มติ ก.อบต.จังหวดัสรุินทร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2563 เห็นชอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 และทั้งนี้ให้
ประกาศมผีลตั้งแตว่ันท่ี 1 ตลุาคม 
2563 

 
 

- 

 



- 2 - 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ  

 ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
6) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

   

- การปรับปรุงแผนอตัราก าลัง  3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
– 2566  ฉบับปรบัปรุงโครงสร้าง  
(ครั้งท่ี 1) 

1) เพื่อประกอบการวางแผนอัตราก าลัง   
2) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
3) เพื่อเป็นการปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานในสภาพ
ปัจจุบัน  
4) เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ           
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
5) เพื่อให้สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้าง การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกจิ  

1) ระยะเวลาที่ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง  3 ป ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง
โครงสร้าง (ครั้งท่ี 1)  แล้วเสร็จทนัท่ี
จังหวัดสุรินทร์ก าหนด 
2) ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ มมีติให้
ความเห็นชอบ ร่างแผนอัตราก าลงั 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง          
(ครั้งท่ี 1) 

1) ด าเนินการรายงานขอปรบัปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566) แล้วเสร็จทันที่
จังหวัดสุรินทร์ก าหนด 
2) มติ ก.อบต.จังหวดัสรุินทร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรงุ
โครงสร้าง  (ครั้งท่ี 1)    

ควรด าเนินการปรับปรุงแผนอัตรา ก าลัง 
ตามเหตุผลความจ าเป็นและสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

        งานหรือหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัตภิารกิจ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
6) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
   

 
 
  

 
 
   

2. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
    บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล 
      

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล หรือรับโอน
พนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานประเภทอื่นมา
แต่งตั้งตามต าแหน่งที่ว่างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพื่อความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการและบริการประชาชน 

มีการด าเนินการสรรหาพนักงาน
ส่วนต าบลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่  
1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
2) นิติกร (ปก./ชก.) 
3) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปก./ชก.) 
5) นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 

1) ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
2) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน (ย้าย) 
พนักงานต าบล เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 ได้แก ่
1) นิติกร (ปก./ชก.) 
2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./
ชก.) 
4) นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 

1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) รอบัญชีจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏบิตัิงาน
โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งแล้ว 1 
พฤศจิกายน 2564 
3) ต าแหน่งนิติกร (ปก./ชก.), ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 
และต าแหนง่นายช่างโยธา (ปง./ชง.)           
ได้ด าเนินการประชาสมัพันธ์ประกาศรับ
โอน (ย้าย) แล้วแต่ยังไม่มผีู้ประสาน
ขอรับโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

 
1) เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร อปท. ในการ
ขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามการท างานของ
ส่วนราชการ และข้าราชการ ให้งานบรรลตุาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจท่ีตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
มีการประเมินผลการปฏบิัติงาน       
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564           
ครบทุกราย 

 
1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1) มีการน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
2564 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ  

 2) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ดังนี ้
     (1) การเลื่อนเงินเดือน 
     (2) การเลื่อนระดบัท่ีสูงขึ้น 
     (3) การให้เงินรางวัลประจ าป ี
     (4) การพัฒนาผลงานของข้าราชการ 
     (5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างาน                  
ให้บรรลเุป้าหมาย 

 2) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแตล่ะ
ส านัก/กองครบทุกคน 

2) ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่
มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเด่น  
พนักงานครู ที่มีผลการประเมินอยูใ่น
ระดับดีมากและดเีด่น และพนักงานจ้าง
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเดน่  
โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้เพือ่เป็น
การชมเชย ยกย่อง 

4. การส่งเสรมิจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
    - โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง                     
ประจ าปี 2564   

 
 
1) เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุธรรม 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
2) เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ีและสอดคล้อง
กับระบบคณุธรรม (Merit system) 
3) เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 
4) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่
ก าหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 

 
 
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

 
 
- 

 
 
- 
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 5) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงาน
จ้าง และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง  ได้มี
โอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพนิิจ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะ
น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อตา้นทุจริต 
6) เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคณุลักษณะเป็น
ข้าราชการ ยุคใหม่ที่มคีุณธรรม จริยธรรม 
 

   

     -โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปี 2564 

1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย          
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และ
อ าเภอได้อย่างต่อเนื่อง 
2) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน        
โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วม คือร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกัน
รับผลการสัมฤทธ์ิ เพื่อบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

- - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ  

 3) เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรู้ให้กับผู้บริหารและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
แนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถน าไป
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและสนองตอบต่อ
ความต้องการและแก้ไขปญัหาของประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 

   

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น 
2 )  เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ จิ ต ส า นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ ใน
ผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
รวมถึงประชาชนในต าบล 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง บอนเป็นไปตามหลัก
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance)  
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's 
participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง
เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
จ านวน 1 เลม่ 

1) มีการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) และมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนฯ 
2) ด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

1) การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัการ
ทุจริตระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ครอบคลมุโครงการ/กิจกรรม ท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการด้านความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
2) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะ 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
 
 



- 7 - 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
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5. การสรรหาคนดีคนเก่ง 
    โครงการพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
ดีเด่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู และพนักงานจา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ผู้มผีลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
2) เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตริาชการ 
3) เพื่อเป็นการตระหนักในความรบัผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู และพนักงานจา้ง 
4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคณุธรรมจริยธรรม 
 

 
1) พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ท่ีมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  

 
1) มีการประกาศผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง ท่ีมี
คะแนนในระดับดีเด่น และมอบเกยีรติ
บัตรใหส้ าหรับผู้ที่มีผลการประเมนิอยู่ใน
ระดับดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มี
พนักงานส่วนต าบลที่มผีลการประเมิน
อยู่ในระดับดเีด่น จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
  (1) นายอ านาจชัย  พัชรานุ             
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
  (2) นางปิยะดา  ผลดี             
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

6. การพัฒนาบุคลากร 
    1) จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 
    2) จัดส่งพนักงานส่วนต าบล
เข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่ง
และสายงาน 

 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ของบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
สูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสรมิพนักงานผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
สูง มีสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน รองรับภารกจิ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและกา้วหน้าในอาชีพ
ราชการ โดยส่งเสริมให้บคุลากรทุกระดับมีโอกาส
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
ของหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 
1) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 ประกาศใช้ 1 ตลุาคม 2563 
2) สอบถามความต้องการฝึกอบรมของ
พนักงานทุกคน 
3) พิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามต าแหน่งและสายงานอย่าง
น้อยร้อยละ 60 

 
1) จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน          
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564-2566 เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ชององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 
1) จัดท าแบบสอบถามความต้องการ
ฝึกอบรมของพนักงานครบทุกคน 
2) เฉลี่ยจ านวนพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามต าแหน่งและสายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
คิดเป็นร้อยละ 50  (เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 จึงไม่
สามารถให้พนักงานเข้ารับการอบรมได้) 
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7. การสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
    มีการจัดท าคู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในต าแหน่งและสาย
งาน โดยแจ้งเวียนให้พนักงานส่วน
ต าบลทุกคนทราบโดยทั่วถึง 
 

 
 
เพื่อให้พนักงานทราบเส้นทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งและสายงาน ท้ังสายงานผู้บริหารและสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ

 
 
พนักงานทราบเส้นทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งและสายงาน 

 
 
1) คูม่ือเส้นทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งและสายงาน 
2) บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้พนักงาน
ทราบ 

 
 
พนักงานทราบเส้นทางความก้าวหน้า 
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การก าหนดแผนการสร้างความก้าวหน้า
ที่ชัดเจนให้ตนเอง 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    มีการส่งเสริมสวัสดิการให้กับ
พนักงานในองค์กร 

 
เพื่อส่งเสริมสวสัดิการแก่บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 
พนักงานได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน 

 
1) ค่าเช่าบ้าน 
2) ค่าเลา่เรยีนบุตร 
3) เงินประจ าต าแหน่ง 
4) ค่าครองชีพช่ัวคราว 
5) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

 
พนักงานมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม การ
ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานได้ 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  หากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  คลี่คลายแล้ว เห็นควรเร่งรัดให้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม การฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน 
 


