
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
( ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 ) 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  อ าเภอสบเมย 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ( ห้วง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 ) 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง - ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- ก าหนดกอง หรือส่วนราขการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคดัเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของอบต. 
-การสรรหาในต าแหน่ง
สายปฏิบัติ 
 

- มีการสรรหาต าแหน่งว่าง  
* โดยการประชาสัมพันธ์รับโอน จ านวน 4 อัตรา 
  1. ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  2. ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
  3. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
  4. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ง.) 
         

นโยบายด้านบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทุกคนจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่
๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖4 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
เพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ดังนี้ 
หลักสูตร การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน ดังนี้ 
๑.นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวไพริน ทาแกง ต าแหน่ง        
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน 
3. นางจัญญาลักษณ์  รัตนไพจิต ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงา 
 
หลักสูตร การบันทึกบัญชีระหว่างกัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเขียนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
นางสาวโสมสุภา  กีรติกุลพันธุ์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 
 
หลักสูตร โครงการจัดการเชิงพ้ืนที่เพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา เรื่องการวิจัยในชั้น
เรียนส าหรับครูปฐมวัย เพ่ือขอเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 4 คน ดังนี้ 
1. นางอนงค์  ชลายะนนท์ ต าแหน่ง ครู 
2. นางสายสวาท ศรีสุมิตร ต าแหน่ง ครู 
3. นางผ่องพรรณ  ก้อนมณี  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาวบัวทอง ถาวรพงศ์อภิชาต 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  โครงการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่            
ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2563 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปาย  โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน ดังนี้ 
1. นางจีรพัส  ภัทรพีรวัจน์  
ต าแหน่ง รองปลัด อบต.แม่คะตวน 
2. นางสาวเจียรพรรณ  สืบเชือ้เชียรกุล 
ต าแหน่ง หัวหน้าส าปลัด 
3. นายสายชล  เปพาทย์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางสาวสายใจ  ชายชุมทอง  
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
5. นายกรกต  นันฝั้น ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข 
6. นางสาววนิดา  สารมะโน  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
7. นางอัจฉราภรณ์ โสภา  
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นายอัฐพงศ์  มาฟู 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
9. นายทวี  วงศ์เชิดศักดิ์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางจัญญาลักษณ์  รัตนไพจิต 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวไพริน  ทาแกง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
12. นายชาญชัย ปองพาณิชย์พัฒนา 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
13. นายจักรชัย  ใจซาว 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
14. นางสายสวาท  ศรีสุมิตร ต าแหน่ง ครู 
15. นางอนงค์  ชลายะนนท์ ต าแหน่ง ครู 
16. นางสาวประภาพรรณ์  ศรีสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง ครู 



 

 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร แนวทางการจัดท าบัญชีระบบใหม่ ใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ณ 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้
เข้าอบรมจ านวน            2 คน ดังนี้ 
1. นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวไพริน  ทาแกง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของอบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
อบต.ที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาว          
สายใจ ชายชุมทอง ต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

-จัดให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบลทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น           
19 ราย 
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานสว่นต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-อบต.จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน  
 

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
 

-อบต.จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 -จัดให้มีเงนิประจ าต าแหน่ง

ส าหรับพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งที่มีระเบียบฯ
ก าหนดให้จ่าย 

 

-อบต.จัดให้มีเงนิประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน 4 ราย 
ดังนี้ 
๑ นางจีรพัส  ภัทรพีรวัจน์ ต าแหน่งรองปลัด 
อบต. เดือนละ 3,500 บาท 
2. นางสาวเจียรพรรณ  สืบเชือ้เชียรกุล 
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 านวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท 

 
 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ใน
การท างานและกระบวนการ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะท้อนภาพการ
ท างานขององค์กร และ
เพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของอบต.ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นระยะที่ก าหนด
เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
 

-อบต.จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์
ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใน
ต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ า
ทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ 
ที่จ าเป็น 
 
 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่คะตวนจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 


