


 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

อ าเภอดอนสกั  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ด้านการสรรหา 
รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

1.การสรรหา 1.1 จัดท าหรือปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564-2566 เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 
1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้อง
ประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก ทางเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
(www.donsak.go.th) และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังอ าเภอ
ดอนสัก และองค์กรปกครองอ่ืน เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคล
ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

1.1จัดท าแผนอัตราก าลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประกาศเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากปรับปรุงต าแหน่งครู 
จากอันดับ คศ.1 เป็น คศ.2  ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเพ่ิมกรอบต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน และปรับปรุงครั้งท่ี 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2565 เพื่อเพ่ิมกรอบพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ต าแหน่ง 
จพง.ประชาสัมพันธ์ จพง.พัสดุ. จพง.จัดเก็บรายได้ พนักงานจ้าง 3 
อัตรา ต าแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจ ารถขยะ 
จ านวน 2 อัตรา เนื่องจากมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  
1.2ด าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ว่าง ดังนี้ 
  1. ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด ได้
ผู้ผ่านการเลือกสรร นายจตุพร  อนุจันทร์(บรรจุ 1 พฤศจิกายน 
2564) 
  2. ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักปลัดได้ผู้ผ่านการเลือกสรร นายวิรัตน์ คชโกษัย 
(บรรจุ 1 ตุลาคม 2564) 
  3. ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา ส ากัดกองคลัง ได้ผู้ผ่านสรรหา นางสาววร
รัตน์ พงศ์ศิริเลิศ (บรรจุ 1 ก.ย.65)   
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รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์พนักงานส่วนต าบลที่ว่าง
เพ่ือแทนต าแหน่งที่ว่าง 
1.4ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรร พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 

2. ด้านการพัฒนา 
รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก
ประจ าปี ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและ
สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
2.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล 
2.4 จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงาน
จ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

1.จัดท าและด าเนินการตามแผนการด าเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.รายงานผลการติดามและประเมินผลแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
3.อนุญาต/อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/หลักสูตร
ต่างๆ 
4.ประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้ง
ที่ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด 
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3. ด้านการรักษาไว้ 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
3.ด้านการรักษาไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

งาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบล และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และ
ยกย่อง ชมเชยบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน 

3.1จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้
ข้าราชการในหน่วยงาน รับทราบ 
3.2ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์
บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน และ
ครบถ้วน 
3.3จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น 
พนักงานครูที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและการมีบุคลากรที่ประพฤติดี
สมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้
นายกรับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
3.4ควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมทั้ง
ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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4.ด้านการใช้ประโยชน์ 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านการใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยทุกส่วนราชการ

ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2558 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริต 
 

4.1ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามระเบียบ
วินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ โดยจะยึดถือความรู้ 
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จะ
ได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

การแต่งตั้ง/โอนย้าย ผลการด าเนินการ 
พนักงานส่วนต าบล โอน 

1. ต าแหน่ง ปลัด อบต.  
    (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 
2.ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด 
 2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 
อัตรา ส ากัดกองคลัง  

พนักงานจ้างทั่วไป 
1. ต าแหน่ง ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักปลัด 

 
โอนไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
โอนไปด ารงต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ได้ผู้ผ่านการเลือกสรร นายจตุพร  อนุจันทร์(บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2564) 
 
 
ได้ผู้ผ่านสรรหา นางสาววรรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ (บรรจุ 1 ก.ย.65)   
 
 
ได้ผู้ผ่านการเลือกสรร นายวิรัตน์ คชโกษัย 
(บรรจุ 1 ตุลาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 



พนักงานส่วนต าบลได้รับการอบรม ผลการด าเนินการ/เรื่องท่ีอบรม ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม 
1. นางอาจินต์ สกุลรัตน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง -อบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือปิดบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. จัดโดย มหาวิทยาลัย

บูรพา ระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค.64 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
-ฝึกอบรมการบนทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท.(e-LAAS) จัดโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. 
-อบรมหลักสูตร รับมืออย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ระหว่าง
วันที่ 20-22 พ.ค. 65 ณ โรงแรมลีการ์เด้น อ าเภอหาดใหญ่ 

2. นางสาวธนพร บุญชู ต าแหน่ง นักวิชาการการเงิน
และบัญชี 
 

-อบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือปิดบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. จัดโดย มหาวิทยาลัย
บูรพา ระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค.64 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
-ฝึกอบรมการบนทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท.(e-LAAS) จัดโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. 
-ทดสอบหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ณ คลังจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

3. นางสนทนา ศรีสว่าง ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยเสียด 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
แบบ Active Learning จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.64 ณ โรงแรมอะ
เล็กกาซ่ี จังหวัดนนทบุรี 
-อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการศึกษาทางไกลฯ DLIT จัดโดยกรมส่งเสริมฯ 
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูเด็ก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 17-
18 ก.ย.65 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 
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4. นางสาวอารยา นาคขาว ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนางก า 
 
 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
แบบ Active Learning จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.64 ณ โรงแรมอะ
เล็กกาซ่ี จังหวัดนนทบุรี 
-อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการศึกษาทางไกลฯ DLIT จัดโดยกรมส่งเสริมฯ 
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูเด็ก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหว่างวันที่ 17-
18 ก.ย.65 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 

5.นายสุเมธ สงสุวรรณ ต าแหน่ง ปลัด อบต. -อบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ข้อจ ากัดด้านรายได้และกฎหมาย จัดโดย
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.64 ณ โรงแรมภูค า จ.เชียงใหม่ 
-อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดโดย
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 ณ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด   

6. นายณฐพล  ทองมี ต าแหน่ง รองปลัด อบต. -อบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณฯจัดโดย 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.64 ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
-ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัด
โดย ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 ณ ศาลากลางจังหวัด 
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินฯ
(ITA) จัดโดย ส านักงานจังหวัด เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น 
-ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้น าท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป จัดโดย สนง.ยุติธรรมจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค.65 ณ โรงแรมสุภารอยัล บีช อ าเภอขนอม 
-อบรมกลยุทธ์การป้องกันมิให้ถูกด าเนินการทางวินัย จัดโดย ม.นครินทรวิโรฒ ระหว่งวันที่ 27-30 มิ.ย.65 
ณ โรงแรมลิกอ จ.นครศรีธรรมราช 
-อบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 6 จัดโดยกรมส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-23 ก.ย. 65 ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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7. นางวิภารัตน์  อักษรพิทักษ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัด 

-อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจ าปี 2565 (ใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 
12-14 ม.ค.65 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. 

8. นายมานิต  แก้วมณี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

-อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจ าปี 2565 (ใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 
12-14 ม.ค.65 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. 
-ฝึกปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง 
ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. E-:LAAS จัดโดย ม.บูรพา ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย.65 ณ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. 

9. นางสาวกฤษณา  สมล่ า ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน -โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 จัดโดยพัฒนาสังคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65  
-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัว 
จัดโดย ส านักงานพัฒนาสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 ก.พ.65 ณ โรงแรมเคพาร์ค 
-มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จัดโดยส านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย 

10 นางสาวอุบลรัตน์ บุญชู ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

-ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การท างบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) จัดโดย ม.สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.65 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ าเภอหาดใหญ่ 
-ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) จัดโดยกรมส่งเสริม
ฯ ระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งระดับอาวุโส 
และช านาญการพิเศษ จัดโดย ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 29 เม.ย-1 พ.ค.65 ณ โรงแรมวังใต้ 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-LAAS) จัดโดยกรมส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค.65 ณ โรงแรม
เดอะรอยัลริเวอร์โฮเต็ล กทม. 

11 นายธนพล  อุปธิ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา -โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จัดโดย ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 ก.พ.65 ณ 
โรงแรมบรรจงบุรี 
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12 นายณรงฤทธิ์  เพชรนุ้ย ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดโดยท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 
25 มี.ค.65 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 

13 นายนัทวุฒิ โอชารส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง -อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel ในการค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้าง จัดโดย ม.
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.65 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์มาวเวอร์ จ.สงขลา 
-อบรมเชิงปฏิบัติการตามผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย อบจ.สฎ ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.65 ณ 
โรงแรมแก้วสมุย 

14 นางเกษร  เกิดหึง ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ -ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) จัดโดยกรมส่งเสริม
ฯ ระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย.65 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 
-สอบวัดผลโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ จัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่าง
วันที่ 17-19 ก.ย.65 ณ ม.สวนดุสิต 

15 นางศศิธร  จินวงศ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล -เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งระดับอาวุโส 
และช านาญการพิเศษ จัดโดย ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 29 เม.ย-1 พ.ค.65 ณ โรงแรมวังใต้ 
-อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล จัดโดยท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค 65 ณ โรงแรมวังใต้ 

 
 
ปัญหาและอุปสรรค   กิจกรรมและโครงการที่จัดตั้งไว้ตามข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
เนื่องจากในช่วงที่ก าหนดการจัดฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจท าให้ไม่ได้กุล่มเป้าหมายครบตามที่ก าหนด จึงไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ  จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบ
ทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนทุกต าแหน่ง รวมถึงพนักงานจ้างมีขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบและที่ได้รับ
มอบหมายออกมาให้ดีที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว ้


