
 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

ตามนโยบายและกลยทุธการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของ  
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง - การจัดทําแผนอัตรากําลัง - มีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 3)  
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกตําแหนงผูบริหารของ 

อบต. 
- การสรรหาในตําแหนงสายปฏิบัติ 
 

- ไมมีการดําเนินการสรรหาเอง เนื่องจากตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวาง
เปนตําแหนงท่ีรองขอใหกรมฯ เปนผูสรรหา 
- สรรหาพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานทองถ่ินอ่ืน มาแทนตําแหนงวาง 
โดยวิธีการประชาสัมพันธรับโอน 

นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบลทุกคนจํานวน ๒ ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานสวนตําบล (คน) 

ระดับดีเดน 2 
ระดับดีมาก 14 
ระดับดี ๐ 

ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
ระดับการประเมิน พนักงานสวนตําบล (คน) 

ระดับดีเดน ๑6 
ระดับดีมาก 0 
ระดับดี ๐  

 

 

 

 



-2- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดสงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูในหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาใหมีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายชื่อผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางปฏิบัติการจัดทําบัญชี
และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับปงบประมาณพ.ศ.2564 
ระหวางวันท่ี 21 – 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเลิศธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ
บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร  (e-LASS) ของอปท.มีผู เขารับ             
การอบรมจํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นางเสริมศรี  พูลสมบัติ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
2. นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู  ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตร โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร (e-LASS) ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบันทึกบัญชีภาครัฐ ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 15 - 18 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม ริเวอรไซต กรุงเทพมหานคร มีผูเขารับ
การอบรมจํานวน 1 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู   ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตร โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
เชิงวิชาการ การพัฒนาองคความรูในการเบิกจายเงินผานระบบ KTB 
Corporate Online การใชเงินเก่ียวกับระเบียบใหมๆ คาใชจายในการ
ฝกอบรม การเดินทางไปราชการและการเบิกจายคาเชาบานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาทุจริตในการเบิกจายเงินในระบบ
อิเล็กทรอนิคสและแนวทางการควบคุมปองกันการทุจริตทางการเงิน            
การคลัง ระหวางวันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสองพันบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 1 ราย ดังนี ้
1. นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู   ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญช ี
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดสงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูในหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาใหมีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายชื่อผูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ           
สิ่งปลูกสราง จํานวน 40 รุน ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  
2563 ณ โรงแรม ริเวอรไซต กรุงเทพมหานคร พนักงานจางเขารวม           
ในรุนท่ี 17 
การอบรมจํานวน 1 ราย ดังนี้ 
1. นางสาววิภาวรรณ  รุงสวาง  คนงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับบุคคลของ อบต.ดานชาง 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ)
จัดเก็บขอมูลของพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ของ อบต.
ดานชาง และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอเปนปจจุบัน โดยมี  
นางสาววจีรัตน  กสิกิจพาณิชย นักทรัพยากรบุคคล 
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 
- จัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 

- อบต.ดานชาง จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน           
สวนตําบล ครูและลูกจางประจําทุกราย 
- อบต.ดานชาง จัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบล ครูและลูกจางประจําทุกรายท่ีมีสิทธิ์เบิก 
 

 - จัด ให มี เ งิน เ พ่ิมค าครองชีพชั่ วคราวแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 
 
 
 
- จัดใหมีเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงาน
สวนตําบลในตําแหนงท่ีมีระเบียบฯกําหนดให
จาย 

- อบต.ดานชาง จัดใหมีการจายเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ทุกคนท่ีเขาหลักเกณฑ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2558  
- อบต.ดานชางจัดใหมีเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบลในสาย
งานผูบริหาร ดังนี้ 
๑. นายฉันทพัฒน  ปนเหนงเพ็ชร  ปลัด อบต. 
๒. นายโอภาส  นนทแกว  รองปลัด อบต. 
๓. นายอนันต  ตันติจรูญโรจน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๔. นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
นโยบายการสรางความสัมพันธและ
ผูกพันภายในองคกร 

- จัดใหมีการจัดอุปกรณในการทํางานและ
กระบวนการข้ันพ้ืนฐานเ พ่ืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน 
- จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดท่ีสะทอนภาพการทํางานของ
องคกร และเพ่ือใหทุกคนรวมมือกันจัดกิจกรรม 
และ เ พ่ือสร า งบรรยากาศในการ ทํา งาน 
ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของ อบต.
ใหบุคคลท่ัวไปไดทราบและเขาใจ 
- จัดใหมีการประชุมพนักงานพนักงานเปน
ประจาํ เพ่ือไดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการทํางาน 

- อบต.ดานชาง จัดใหมีการจัดหาวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑท่ีจําเปน เชน 
คอมพิวเตอร  ตูเก็บเอกสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
- มีการจัดทํากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในสํานักงานอยูเปน
ระยะๆ 
- มีการจัดทํากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในตําบลอยูเปนระยะๆ 
 
 
 
- จัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารเปนประจําทุกตนเดือน 
- จัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางทุกคน  
  เปนประจําทุกเดือน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวนิัยของ
บุคลากรในหนวยงาน 

- แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมพนักงานสวนตําบลและขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณพนักงานสวนตําบล 
- ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา
อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กํากับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
เกณฑแนวทาง ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
- สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดาน
ชาง ป 2561 - 2564 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมพนักงานสวนตําบลขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณพนักงานสวนตําบล 
- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดาน
ชาง   
 
 
- มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เปนไปตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลดานชาง ป 2561 – 2564                                                                                                          

 
ปญหาและอุปสรรค  
- นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง 
องคการบริหารสวนตําบลดานชางมีการมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ใหเปนปจจุบัน แตยังไมสามารถจัดสรรบุคลากรใหครบตามกรอบอัตรากําลังได                          
เนื่องจากบุคลากรไมเพียงพอ 

- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
การโอน/ยาย ตําแหนงของบุคลากรไปปฏิบัติงานท่ีอปท./หนวยงานอ่ืน สงผลใหเกิดอัตราวาง และกระทบตอการปฏิบัติงาน 

- นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหนวยงานยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเขารับการฝกอบรมของบุคลากรในหนวยงานเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา - 2019 สงผลใหบุคลากรยังขาดความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน 
ผูขอรับผลตอบแทนมีการรวบรวมเอกสารใหแกเจาหนาท่ีลาชา 

- นโยบายการสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมในจํานวนจํากัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา – 2019 

- นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
ปญหาการแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
- นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง 
ปรับปรุงแผนอัตราใหเปนปจจุบนัอยูเสมอเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในองคกร และใหเหมาะสมกับภาระงาน 

- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
ประชาสัมพันธพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานทองถ่ินอ่ืน อยางสมํ่าเสมอผานทางชองทางการสื่อสารตางๆ 

- นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน 
จัดใหมีการประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจกอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติ 

- นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน 
จัดทําคูมือสวัสดิการและสิทธิประโยชน ในกับบคุลากรในหนวยงาน 

- นโยบายการสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
เพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือการประชุมเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวม 

- นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
จัดการอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกในการสงเสริมคุณธรรมธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยภายในองคกร 
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 จากการดําเนินการตามนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง จะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุก

นโยบายท่ีไดกําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองเพ่ือใหงานออกมาไดดีท่ีสุดสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหา

ใหกับพ้ืนท่ีตามภารกิจและหนาท่ีของทองถ่ินท่ีมีพระราชบัญญัติกําหนดไว 

 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 


