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ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน 

อ าเภอแมค่ะตวน  จังหวัดแมฮ่่องสอน 

 

 

 

 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงท่ีจะ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่คะตวน 
-การสรรหาในต าแหน่งสาย
ปฏิบัติ 
 

-มีการรายงานต าแหน่งว่างให้ กสถ.สอบแทน 
 
- มีการรายงานต าแหน่งว่างให้ กสถ.สอบแทน 

นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 
๑ ผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 4 - 
ระดับดีมาก 15 1 
ระดับดี - 4 

ครั้งท่ี ๒ มีผลดังนี้ 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง
(คน) 

ระดับดีเด่น 15 2 
ระดับดีมาก - 3 
ระดับดี 3 -  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ดังนี ้
หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพและ 
LTC ระบบข้อมูลและการรายงานผล ในวันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 2562 มึผู้เข้าร่วมโครงการ 
ดังนี ้
1. นางสาวเจียรพรรณ  สืบเช้ือเชียรกุล 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
2. นางสาบลาลาวัณย์  เจริญยศ ต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หลักสูตร งานธุรการยุคใหม่กับความส าคัญใน
ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคลากรภายใต้การใช้
ภาษาร่างหนังสอราชการ การเขียนหนังสือ
ราชการ การบันทึกเสนอหนั งสือ รูปแบบ
หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันท่ี 
1 -3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูค า 
เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 
1. นางสาวสุพิมน  มานะจิต ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
หลักสู ตร การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ในวันท่ี 11-1 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิบล้านบุรี         
รี ส อ ร์ ท  ต า บ ล ป า ง ห มู  อ า เภ อ เมื อ ง 
แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 
1. นายธวัชชัย  กษันติ ต าแหน่งนักพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ 
หลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึก ระเบียบว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด 
อปท. พ.ศ .2562 (ระเบียบใหม่) และการ
จัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีของสถานศึกษา 
สังกัด อปท. ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด (วิธีปฏิบัติใหม่) ระหว่างวันท่ี 24-26  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  พฤษ ภาคม  2 56 2  ณ  โรงแรม เชียงให ม่          

ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นางสาวกชพรรณ  วงศ์พุฒิ  ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
หลักสูตร โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อปท. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร ทิศ
ทางการบริหารงานบุคคล การเล่ือนระดับ และ
การจัดท าผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันท่ี 4-5 
มิถุนายน 2562 ณ สวนหมอกค ารีสอร์ท 
อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นางสาวสายใจ  ชายชุมทอง ต าแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
หลั กสู ต ร  ก ารป ฎิ บั ติ ง าน ใน ระบ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ระหว่างวันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ  โ ร ง แ ร ม ริ เ ว อ ร์ ไ ซ ต์  เข ต บ า ง พ ลั ด 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
1 . น างกัญ จนา  แสนบุ ต รวงค์  ต าแหน่ ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวอรพรรณ  อินต๊ะวิชัย ต าแหน่ ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 
3 . น างสาวไพริน   ทาแกง ต าแหน่ ง เจ้ า
พนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน 
หลักสูตร แนวทางการปฎิบั ติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารในการยื่นขออนุญาตทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังการอนุญาตดัดแปลงหรือ
เปล่ียนการใช้อาคารประเภทอื่นมาเป็นโรงแรม 
การอนุญาตก่อสร้างทางเดิน เช่ือมระหว่าง
อาคาร ป้ายและอาคารประเภทอื่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวัน ท่ี 14 -16 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ มีเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
1. นายชาญชัย  ปองพาณิชย์พัฒนา ต าแหน่ง
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร  เทคนิคการน าข้อมูลรูปแปลงท่ีดิน

และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างจากกรมท่ีดิน มาใช้ในการส ารวจ
ภาคสนาม และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม 
LTAX GIS และ LTAX 3000 ให้พร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปี 
2563 ระหว่างวนัท่ี  18- 21 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัด
อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นายสายชล  เปพาทย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง 
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 58  ระหว่างวันท่ี 
21-27 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี มี
ผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นางอนงค์  ชลายะนนท์  ต าแหน่ง ครู 
หลักสูตร มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
สู่วัยเรียนอย่างมีคุณภาพ (Lanna smart kids) 
เขตสุขภาพท่ี 1 ปี 2562 ระห่างวันท่ี 14-15 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับอบรม 
ดังนี ้
1. นางสาวประภาพรรณ  ศรีสุวรรณ์ ต าแหน่ง
ครู 
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 รุ่นท่ี 57 ระหว่างวันท่ี 
14-20 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)ปทุมธานี มีผู้เข้า
อบรม ดังนี้ 
1. นางสายสวาท  ศรีสุมิตร ต าแหน่ง ครู 
 

 



-5- 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด ระหว่าง
วันท่ี 4-6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่
ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นางสาวเจียรพรรณ สืบเช้ือเชียรกุล 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
2. นายธนโชติ โก่งสายเงิน ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
หลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ
ส าหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วน
ภูมิภาค ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมขุนลุมประพาส ช้ัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
1. นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวพัชรินทร์  ค ามูล ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
อบต.ท่ีสามารถเช่ือข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวสาย
ใจ  ชายชุมทอง นักทรัพย์พยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
 

- ไม่มี 
 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล 
จ านวนรวมทั้งส้ิน 19 ราย 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ต าบลท่ีมีสิทธิ์เบิก 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน -องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการจัดค่าเช่า

บ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 -จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว แก่พนักงานพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนท่ีเข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พ.ศ.
๒๕๕๘ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงาน
ผู้บริหารจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
๑ นางจีรพัส  ภัทรพีรวัจน์ ต าแหน่ง รองปลัด 
อบต. เดือนละ 3,500 บาท 
๒ นางสาวเจียรพรรณ  สืบเช้ือเชียรกุล 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  เดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท 
๓.นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
4. นายสายชล  เปพาทย์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

-จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
สายงานผู้ปฏิบัติในต าแหน่งท่ีมี
ระเบียบฯก าหนดให้จ่าย 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการ
ท างานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดท่ีสะท้อนภาพการท างาน 

- ไม่มี 
 
 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหา
วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นท่ีใน
ต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน

ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลให้
บุคคลท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นระยะท่ีก าหนด
เพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัด
กิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อ

เช่ือมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ า
ทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ 
ท่ีจ าเป็น 
 
-จัดกิจการรมการแช่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร  
จ านวน ๑ ครั้ง 

 
 

 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คะตวน จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีท่ีสุดสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตามภารกิจและหน้าท่ีของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

งานบุคคล 

ส านักงานปลัด อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 

 


