
 
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นโยบาย การด าเนินงาน 

๑.ด้านการสรรหา  
1.1จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่เปลี่ยนแปลงไป  
1.2ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. และพนักงานจ้างให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสูญเสียก าลังคน  
1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 
และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร เป็น 
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก และทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก www.donsak.go.th 
และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้าง
การรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ 
ก าหนด เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถ 

 
1.1จัดท าแผนอัตราก าลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
ประกาศใช้ เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2564 เนื่องจากปรับปรุงต าแหน่ง
ครู จากอันดับ คศ.1 เป็น คศ.2  และปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกาศเมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากเพิ่มกรอบต าแหน่ง นักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน และก าลังด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง คร้ัง
ที่ 3 เพื่อรองรับภารกิจของ อบต. อยู่ระหว่างรอมติ ก.อบต.เห็นชอบ 
1.2ด าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ว่าง ดังนี้ 
  1. ต าแหน่ง พนักงานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่งผูช้่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักปลัด ได้
ผู้ผ่านการเลือกสรร นายจตุพร  อนุจันทร์(บรรจุ 1 พฤศจิกายน 
2564) 
  2. ต าแหน่ง พนักงานจา้งทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักปลดัไดผู้้ผ่านการเลอืกสรร นายวิรัตน์ คชโกษัย 
(บรรจุ 1 ตุลาคม 2564) 
1.3 แจ้งเวียนประชาสัมพนัธ์พนักงานส่วนต าบลที่วา่งเพื่อแทน
ต าแหน่งที่วา่ง 
1.4ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้าง เปน็ไปตามระเบยีบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้
สามารถเลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถ 
 

2. ด้านการพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักด าเนินการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดย
ใช้เครื่องมือที่หลากหลายตาม เส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

 
2.1 จัดท าแผนพฒันาบุคคลกร  
2.2 ด าเนนิการตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี โดยสง่ข้าราชการ
เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน ดงันี ้
 2.2.1.นางอาจินต์ สกุลรัตน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง อบรม 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อปิดบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. จัดโดย มหาวิทยาลยับูรพา ระหว่างวนัที่ 22-24 ต.ค.64 ณ 
โรงแรมบรรจงบุร ี
2.2.2นางสาวธนพร บุญชู ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อบรม 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อปิดบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. จัดโดย มหาวิทยาลยับูรพา ระหว่างวนัที่ 22-24 ต.ค.64 ณ 
โรงแรมบรรจงบุร ี
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 2.2.3นางสนทนา ศรีสว่าง ต าแหน่ง ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning จัดโดยกรมส่งเสริม 
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ 
จังหวัดนนทบุรี 
2.2.4นางสาวอารยา นาคขาว ต าแหน่ง ครู อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning จัดโดยกรมส่งเสริม 
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ รร.เดอะเล็กกาซี่ จ.
นนทบุรี 
2.2.5นายสุเมธ  สงสุวรรณ ต าแหน่ง ปลัด อบต. อบรมทิศ
ทางการบริหารงานท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านรายได้และกฎหมาย จัดโดยสมาคมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 
2.2.6นายมานิต  แก้วมณี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจ าปี 
2564 (ใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 12-14 
มกราคม 2565 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. 
2.2.7.นางสาวกฤษณา สมล่ า ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบรม
โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการจังหวัด ฉบับที่ 3 จัดโดย พัฒนาสังคมจังหวัด สฎ.) วันที่ 
18 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย 
2.3 มีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกรอบ
การประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 

3. ด้านการเก็บรักษา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบล และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มี
ประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากรเพ่ือให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน  

 
3.1จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้
ข้าราชการในหน่วยงาน รับทราบ 
3.2ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหาร
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 
3.3จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น พนักงานครูที่
มีผลการประเมินระดับดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก 
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หารมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้
ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกรับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
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 3.4ควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานครูและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

4. ด้านการใช้ประโยชน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยทุกส่วนราชการต้อง
ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแลให้
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4.1ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฎิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล
และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ โดย
จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


