
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน                                                       . 
ที ่ กจ 76101/-                               วันที่   1   มกราคม  2565                                        .                             
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การวางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั้น 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
       (นางดวงนภา แสนกุล) 
                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)  
         (นางสรัลนุช  ฟักข า) 

  นักพัฒนาชุมชนช านาญการรักษาราชการแทน      
   หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 
 

      (ลงชื่อ)  
       (นายภิญโญ  พุ่มจ าปา) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) 
        (นายสมจิตร  พวงชีวงษ์)  
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน



 
การติดตามและประเมินผล 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
อ าเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอช่องด่าน จังหวัดกาญจนบุรี  

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน สิ่งท่ีด าเนินการ เอกสารแนบ 
1. การวางแผนก าลังคน   
- แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
พ.ศ.  2564-2566 มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง จ านวน 1 
ครั้ง  เพ่ิมต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ไดป้ระกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
ตาม 
 

 
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   
- การสรรหาบุคลากร และการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านมีการประกาศรับโอนพนักงาน
ผ่านทางเว็บไซต์และจัดท าประกาศให้ทราบ และได้ขอความ
ร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งบริหารและปฏิบัติงาน ที่ว่าง  

 
3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
- ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 เรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่ นในระบบ
จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน และหนังสือที่ มท 
0809.3/ว1054 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน สิ่งท่ีด าเนินการ เอกสารแนบ 
4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย   
- การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคล       
มีธรรมาภิบาล 

- องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีการประกาศประมวล
จริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของพนักงาน และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล            
ช่องด่าน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
   

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
5.การสรรหาคนดีคนเก่ง   
- โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2564 
 

 
6.การพัฒนาบุคลากร   
- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 
2564-2566 

- องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ปี พ.ศ. 2564-2566  

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน สิ่งท่ีด าเนินการ เอกสารแนบ 
- การส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม  มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ  

 
 
 

 
7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
-การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้เลื่อนระดับพนักงานให้สูงขึ้น

ทุกต าแหน่งทุกคน เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ  
 

 
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
- สภาพแวดล้อมในการท างาน - มีการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 

อุณหภูมิที่เหมาะสม มีห้องท างานและห้องประชุมที่ทันสมัยโยมี
การรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดภูมิทัศน์ของ
ส านักงานให้น่าอยู่โดยจัดประดับต้นไม้ดอกไม้ให้มีความสดชื่นมี
ชีวิตชีวา เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
- มีการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร มีวายไฟล์ทั่วทั้งส านักงาน 
ตลอดจนอุปกรณ์ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  

  
 

 
 



 เอกสารแนบ  
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 

 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา การติดตามและ 
ประเมินผล 
ปี(2564) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด 
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และ  ความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 - / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านัก
ปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 - / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ลุความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าทีที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 - / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 - / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

5 หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 - / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 



 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา การติดตามและ 
ประเมินผล 
ปี(2564) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
ศึกษาหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

10  หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

 



 
 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา การติดตามและ 
ประเมินผล 
ปี(2564) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นาย
ช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

 



 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการ 
ด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่
พัฒนา 

ปี 2564 
(จ านวนคน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา 

การติดตามและ 
ประเมินผล 
ปี(2564) อบต. 

ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการ
พัฒนา 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการ
พัฒนา 

18 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนต าบล  
และ พนักงานจ้าง ได้รับ
การฝึกอบรมหรือด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 1 ครั้ง/ปี 

30 / - จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแนวทางการ
พัฒนา 

19  การท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 1 -  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

 


