
 
  

การด าเนินการตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผนก าลังคน 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 - 2566 
 
 
 
 
. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
2. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงาน          
ผู้ปฏิบัติ 
 
3. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ทันต่อ            
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
 
 
 
 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

- บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมส าหรับต าแหน่งและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม  
 
- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 เพื่อก าหนดต าแหน่งใหม่ รองรับภารกิจของหน่วยงานและการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
                                                                                                   
- ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการส่งหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์รับโอน              
เป็นประจ าทุกเดือน 
                                                                                                            
- ด าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยด าเนินการสรรหาฯเรียบร้อยแล้วได้มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างตาม
ภารกจิ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา มีผลวันที่  1  เมษายน
2565 แล้วรายงานผลให้  ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี ทราบต่อไป 
 
-ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และข้อมูลเป็นปัจจุบัน                                                                                   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯให้สอดคล้อง
ตามความจ าเป็น 
  
 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายและกลยุทธ์             
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท  ทุกระดับ             
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป โดยมีการ
ด าเนินการส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
1. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 
845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และแก้ไขปัญหาการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน การร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายการ งาน
ก่อสร้าง การออกแบบงานก่อสร้าง การก าหนดราคากลาง การแก้ไขสัญญา 
การงดหรือลดค่าปรับ  การขยายเวลา ท าการตามสัญญาหรือการบอกเลิก
สัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง”ระหว่างวันที่ 13 – 
14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเลิศธานี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน  13 ราย ดังนี ้

1. นายโอภาส  นนท์แก้ว  รองปลัด อบต. 
2. นายอนันต์ ตันติจรูญโรจน์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. นางสาวพัทธยา  โตด้วง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
5. นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ  นายช่างโยธาช านาญงาน 
6. นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
7. นายณัฐวุฒิ  แย้มมั่นคง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 



 
  

8. จ่าสิบเอกสมประสงค์  วรสวาสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางณัชชา  อ่อนค าสี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
11. นางสาวสุนิศา  ธรรมขันธ์  ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
12. นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
13. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อินทร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การบันทึกบัญชี  การปรับปรุงบัญชี การปิด
บัญชีและจัดท ารายงานทางการเงิน ส าหรับหน่วยงานใต้สังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Excel เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ 2564” จ านวน 7 
รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 5 ราย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 
พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  จ านวน  5 
ราย ดังนี้ 

1. นางพงษ์รัตน์   รอดสถิตย์ ครู 
2. นางสาวเกตศินี  ทีปะลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวนันทยา  เปียสง่า ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
4. นางสาวดวงตะวัน  พิมพขันธ์ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
5. นางสาวจิรนันท์  เจริญอยู่ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ“การบันทึกบัญชี ของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)              
และการจัดท ารายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมเลิศธานีคอนแวนชั่นฮอล์ 
โรงแรมเลิศธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   1. นางสาวกาญจนา หนูนุรักษ ์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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   2. นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
4. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตามประกาศ ก.ถ. 
เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) 4  ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 
2564 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   1. นางสาววจีรัตน์  กสิกิจพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล 
5. โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการ
บริหารงานท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ข้อจ ากัดด้านรายได้และ
กฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมาย
และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   1. นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์  ปลัดอบต. 
6. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2564 เรือ่ง“แนวทางการ
ปฏิบัติราชการท้องถิ่นยุคใหม่ NEW NORMAL” ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ได้รับทราบถึงทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   1. นายอนันต์ ตันติจรูญโรจน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
  

 

 

-4- 



 
  

-5- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความรู้ 

1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานให้บริการ
ประชาชน 
 

- ด าเนินการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับอบต.ด่านช้าง 
 
 

                                                  

               งานการเจ้าหน้าที่ 
               ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
               องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 
  



 
  

 


