
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 *******************************************************  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2546 อันเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 -2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmennt) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยนายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลดอนสัก ได้ให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า “บุคลากร” คือ “หัวใจส าคัญ
ของความส าเร็จขององค์กร” โดยการผลักดันและน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน 

ประกาศ  วันที่ 21 เมษายน 2564 

 

 

(นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

อ าเภอดอนสกั  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) 
1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงาน
จ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ทาง
เว็บไซค์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก (www.donsak.go.th) และ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังอ าเภอดอนสัก และองค์กรปกครองอ่ืน 
เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
เป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
2.ด าเนินการรับ โอน ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดับ
ช านาญงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 
3.ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก 
4.ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก ครั้งที่ 2 เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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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. 2564 
2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
3.อนุญาต/อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/หลักสูตร
ต่างๆ 
4.ประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้ง
ที่ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด 

 
3. ด้านการรักษาไว้ 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
3.ด้านการรักษาไว้ 3.1จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการใน

หน่วยงาน รับทราบ 
3.2ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

1.ด าเนินการจัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR)ให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย 
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รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

3.ด้านการรักษาไว้(ต่อ) 3.3 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น ประกาศผลรายชื่อ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
การประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 ควบคุมให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หาก
มีข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักพิจารณาโดยด่วน 
3.5 ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด 

3.ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รอบการประเมินครั้งที่ 1(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 
มีนาคม 2564)เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีขึ้น 
4.ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ประจ าปี 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1(ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดพร้อมทั้งการให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล และเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ณ 1 
เมษายน 2564)เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
5.ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 2 รายดังนี้ 
   -ต าแหน่ง ภารโรง และต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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4.ด้านการใช้ประโยชน์ 

รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านการใช้ประโยชน์ 4.1ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม ก ากับ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2558 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิด
หรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสักทราบโดยเร็ว 
4.2การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานครูองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ
และประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
4.3จัดท าช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

1.ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก พ.ศ. 2558  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสักทราบโดยเร็ว 
2.แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและ
ประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือก จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ต าแหน่ง 67-3-
01-6600-190 เลื่อนขึ้นแต่งตั้งเป็น ครู อันดับ ค.ศ.2 ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 
3.จัดท าช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก ดังนี้ 
    1)ทางโทรศัพท์ ส านักปลัด หมายเลข 077-371856 ในวันและเวลา
ราชการ 
    2)ทางโทรสาร ส านักปลัด หมายเลข 077-371857 
    3)ทางเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่ www.donsak.go.th 
    4)ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E – mail : admin@donsak.go.th 
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