
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน  อ าเภอสบเมย 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงท่ีจะ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของอบต. 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

- รายงานต าแหน่งว่างให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน 
- มีการสรรหาต าแหน่งว่าง  
* โดยการรับโอนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจ านวน 1 อัตรา  
* บรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 3 อัตรา 
ประกอบด้วย 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 
2 อัตรา 
      ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จ านวน 
1 อัตรา 
      ต าแหน่ง 

นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี๑ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 17 3 
ระดับดีมาก 6 2 
ระดับดี 0 0 
ปรับปรุง 0 0 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ดังนี ้
หลักสูตร การปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 
16-20 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย 
ดังนี ้
๑.นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวพรฤดี ถิ่นแดนไพร ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
หลักสูตร อบรบการพิจารณาความหมายงาน
ก่อสร้าง และแนวทางการจัดท าแปบแปลน 
การแบ่งงวดงาน การก าหนดระยะเวลา
ก่อสร้าง กาพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน 
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง การบิกค่าตอบแทน ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระหว่างวนัท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
๑.นายสายชล เปพาทย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง 
2. นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายชาญชัย ปองพาณิชย์พัฒนา ต าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
4. นายจักรชัย  ใจซาว ต าแหน่งนายช่างโยธา 
5.นางสาวพรฤดี  ถิ่นแดนไพร ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติงาน 
6. นางสาวจุฑามณี สกุลสุขสันต์ ต าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุปฎิบัติงาน 
 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

งานสารบรรณ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
การเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ การ
จัดเก็บเอกสาร การท าลายเอกสาร และการ
บริหารธุรการในยุคดิจิตอล ระหว่างวันท่ี 14-
17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1. นายทวี  วงศ์เชิดศักดิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน 
หลักสูตร อบรมบุคลากรด้วนช่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 18-30 มกราคม 
2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ราย 
ดังนี ้
1. นายจักรชัย  ใจซาว ต าแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน 
หลักสูตร การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ระหว่างวนัท่ี 19-31 มรกาคม 2563 มีผู้เข้า
รับอบรม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นายสายชล  เปพาทย์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นางกัญจนา แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาววนิดา สารมะโน ต าแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(e-plan) – eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระหว่างวนัท่ี 11-13 พฤษภาคม 
2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 ราย 
ดังนี ้

1. นางอัจฉราภรณ์  โสภา  ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  2. นายกิตติพนธ์  รูปข าดี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
หลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย สร้าง
ชุมขนแห่งการเรียนรู้ (PLC:Professional 
Learning Community) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก
รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระหว่างวนัท่ี 7-8 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางอนงค์  ชลายะนนท์ ต าแหน่งครู 
2. นางสายสวาท  ศรีสุมิตร  ต าแหน่งครู 
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีสุวรรณ์ ต าแหน่ง 
ครู 

 
 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของอบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
อบต.ท่ีสามารถเช่ือข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวสายใจ  
ชายชุมทอง ต าแหน่ง        นักทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลทุกราย จ านวนรวมท้ังส้ิน           
๒3 ราย 
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานสว่นต าบลท่ีมีสิทธิ์เบิก 
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลท่ีมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน  
 

 -จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
 

-อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 
แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนท่ี
เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง

ส าหรับพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

 

-อบต.จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน 4 ราย 
ดังนี ้
๑ นางจีรพัส  ภัทรพีรวัจน์ ต าแหน่งรองปลัด 
อบต. เดือนละ 3,500 บาท 
2. นางสาวเจียรพรรณ  สืบเช้ือเชียรกุล ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 3,500 บาท 
3. นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท 
4. นายสายชล  เปพาทย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง เดือนละ 3,500 บาท 

 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดท่ีสะท้อนภาพการ
ท างานขององค์กร และเพื่อให้
ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพื่อสร้างบรรยากาศใน
การท างาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของอบต.
ให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและ
เข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นระยะท่ีก าหนด
เพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
-อบต.จัดกิจการรมการแช่งขัน
กีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร 

-อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นท่ีใน
ต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุก
ต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ 
ท่ีจ าเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร  
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่คะตวนจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีท่ีสุดสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตามภารกิจและหน้าท่ีของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 


