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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 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 ประกาศ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากปรับปรุงต าแหน่งครู จาก
อันดับ คศ.1 เป็น คศ.2  และปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเพ่ิมกรอบต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน และก าลังด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ครั้งที่ 
3 เพ่ือรองรับภารกิจของ อบต. อยู่ระหว่างรอมติ ก.อบต.เห็นชอบ 
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) 
1.3 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์พนักงานส่วนต าบลที่ว่างเพ่ือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
1.4ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือให้
สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถ 
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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.รายงานผลการติดามและประเมินผลแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
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 

 
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 
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รายการ แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

3.ด้านการรักษาไว้(ต่อ)  3.3จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น พนักงานครูที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและหารมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็น
แบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกรับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
3.4ควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูและประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมทั้งให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

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 
 

 


