
 
 
 
 
 
 

การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล  

ขององค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสนิรนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร์  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง              
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ด้านการสรรหา  

ประเด็นด าเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง ไดด้ าเนนิการแลว้  
- การสรรหาพนักงานส่วนต าบล  
ต า ม แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง  3  ปี                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปราสาททอง 

     มีการด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งตาม
ต าแหน่งที่ว่าง โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
     1) มีการขอให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรับการ
จัดสรรต าแหน่งดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     2) มีการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่ง ดังนี้ 
         (1) ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1 อัตรา            
ยังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง 
         (2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จ านวน  1 อัตรา ได้รับ
โอน (ย้าย) จากพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา           
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
         (3) ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จ านวน  1 อัตรา  ยังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง 
         (4) ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 
อัตรายังไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง  
 

 
 
 
 
 
 



  2. ด้านการพัฒนา  
ประเด็นด าเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง ไดด้ าเนนิการแลว้  

- จั ด ส่ ง พ นั ก ง า น เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมตามต าแหน่งและสายงาน 

     มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร            
ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถสูงขึ้น โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
     1) มีการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
      2) พิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งและ 
สายงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
            แต่ เนื่ องจากที่ ผ่ านมาจนถึ งปัจจุบันประเทศไทย อยู่ ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)            
ท าให้ไม่สามารถส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามแผนการ
ฝึกอบรม  และองค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ 
ซึ่ งอาจจะท าให้การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของพนักงานส่วนต าบลไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 
  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  

ประเด็นด าเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง ไดด้ าเนนิการแลว้  
- สนับสนุนความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู  และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     มีด าเนินการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อ
องค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
     1) จัดกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ต าบลปราสาททองทุกเดือน
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน  
     2) จัดท าข้อมูลแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้
พนักงานส่วนต าบลทราบ 
     3) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
     4) มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งปีงบประมาณอยู่ใน
ระดับดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  
 

 
 
 
 



  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
ประเด็นด าเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง ไดด้ าเนนิการแลว้  

      มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ดังนี้ 
         - ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 27 
กันยายน 2564 
         - ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 
         - ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 27 กันยายน 
2564 
 

 
  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

ประเด็นด าเนินการ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง ไดด้ าเนนิการแลว้  
- การรักษาคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ 

     มีการด าเนินการแจ้งบุคลากรให้สังกัดทราบถึงประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง           
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
      (1) จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง ประจ าปี 2565 
     (2) จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปี 2565  
     (3) พิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ             
ที่สูงขึ้น โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ก าหนด 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


