
การด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
2. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล           
สายงานผู้ปฏิบัติ 
 
3. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
 
 
 
 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 – 2563 เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่ รองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน  
 
- ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการส่งหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์รับโอน 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทพนักงาน
จ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 
โดย เมื่อด าเนินการสรรหาฯ เรียบร้อยแล้ว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา มีผลวันที่ 1 พ.ย. 62 แล้ว
รายงานผลให้ ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี ทราบต่อไป 
 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ า/นโยบาย

และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายและกลยุทธ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุก
ระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป โดยมี
การด าเนินการส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เข้าร่วม
อบรม ดังนี้ 
หลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาและ
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) และแผนปฏิบัติใหม่ในการ
บริหารแผนพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมเอเชีย ช าอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวบุญช่วย  สุนทรวิภาต  ครูช านาญการ 
2. นางพงษ์รัตน์  รอดสถิต ครู คศ.1 
3. นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
4. นางสาวปวันรัตน์  อยู่เกตุ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
5. นางสาวเกตศินี  ทีปะลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
หลักสูตร ศิลปะการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภทของ อปท. การใช้
ภาษาราชการ การร่างบันทึกเสนอ การจด/เขียนรายงานการประชุม              
วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และการบริหารงานธุรการใน
ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562                
ณ  โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิค โฮเทลฯ (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี จ านวน 1 ราย 
ดังนี้ 

1. นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี   เจ้าพนักงานธุรการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร การสร้างเครือข่ายบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อ

การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ             
จ.กาญจนบุรี จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
๑. นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์  ปลัด อบต. 
หลักสูตร ฝึกอบรมและปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2563 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ 
สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 เขตบางพลัด กทม. จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวธิดาพร  ลาภผลทวีคูณ  คนงานทั่วไป 
2. นางสาวดวงตะวัน พิมพขันธ์  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
3. นางสาวจินตนา  ขุนณรงค์  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

 
หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณเพ่ือประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ไม่มีราคาประเมินรวมทั้งการน าเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ
จัดการฐานข้อมูล GIS และ MIS เพ่ือรองรับการประเมินภาษีท่ีดินฯ รุ่นที่ 
2 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 62 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า อ.ชะอ า               
จ.เพชรบุรี  จ านวน 3 ราย ดงันี้ 

1. นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์  ปลัด อบต. 
2. นางเสริมศรี  พูลสมบัติ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3. นางสาววิภาวรรณ  รุ่งสว่าง  คนงานทั่วไป 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

หลักสูตร การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้เทคนิคการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามให้ทันต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน
วันที่ 1 มกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1. นางเสริมศรี  พูลสมบัติ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนสู่ 
อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 ระหว่างวนัที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
ส านักงาน ก.พ.ร. (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ) 
ภาควิชาการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน   จ านวน 2 ราย ดังนี ้

1. นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางสาววจีรัตน์  กสิกิจพาณิชย์  นักทรัพยากรบุคคล 

 
- ด าเนินการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือ
การเรียนรู้ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติพนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตาม
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ 
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลาการในหน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานส่วน
ต าบล 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง ปี 2561 - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ต าบล ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
- มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ปี 2561-2564   

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 


