
 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖3 ปรับปรุง ๒ ครั้ง 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ 

อบต. 
- การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

- ไม่มีการด าเนินการสรรหาเอง เนื่องจากต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
เป็นต าแหน่งที่ร้องขอให้กรมฯ เป็นผู้สรรหา 
- สรรหาพนักงานเทศบาลมาแทนต าแหน่งว่าง โดยวิธีการประชาสัมพันธ์
รับโอน 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖3 ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) 
ระดับดีเด่น 2 
ระดับดีมาก 14 
ระดับดี ๐ 

ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) 

ระดับดีเด่น ๑6 
ระดับดีมาก 1 
ระดับดี ๐  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วย
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ส าหรับครูปฐมวัย
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2563 รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563  ณ  โรงแรม           
ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวกนกรัตน์ ใหญ่ยิ่ง ต าแหน่งครู คศ.1 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
(e-LASS) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม 
ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 5 ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี  เจ้าพนักงานธุรการ 
2. นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
4. นางสาวมยุรา  สุขแสง  คนงานทั่วไป 
5. นางสาวปรียาภรณ์   หริ่งรอด  คนงานทั่วไป 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ อบต.ด่านช้าง 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ)
จัดเก็บข้อมูลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ อบต.
ด่านช้าง และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี  
นางสาววจีรัตน์  กสิกิจพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 

- อบต.ด่านช้าง จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วน
ต าบล ครูและลูกจ้างประจ าทุกราย 
- อบต.ด่านช้าง จัดให้มีมีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ครูและลูกจ้างประจ าทุกรายที่มีสิทธิ์เบิก 
 

 - จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
เทศบาลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 

- อบต.ด่านช้าง จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2558  
- อบต.ด่านช้างจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสาย
งานผู้บริหาร ดังนี้ 
๑. นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์      ปลัด อบต. 
๒. นายโอภาส  นนท์แก้ว  รองปลัด อบต. 
๓. นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๔. นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานพนักงานเป็น
ประจ า เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- อบต.ด่านช้าง จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะๆ 
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคน  
  เป็นประจ าทุกเดือน 

 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 


