
 
 

 

 
 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจําป 2564 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน   
อําเภอสบเมยจังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 2564 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
การจัดทําแผนอัตรากําลัง ระดับความสําเร็จในการกําหนดโคราง

สรางสวนราชการ  
- กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และกิจการอัน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
- กําหนดกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของ
องคการบริหารสวนตําบล 

รองรับภารกิจของหนวยงานให
สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

-การสรรหาและคัดเลือก
ตําแหนงผูบริหารของอบต. 
-การสรรหาในตําแหนงสาย
ปฏิบัต ิ
 

ตําแหนงที่สรรหามีผูมาดํารงตําแหนง - มีการสรรหาตําแหนงวาง  
* โดยการประชาสัมพันธรับโอน จํานวน 4 อัตรา 
  1. ตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน (ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล) 
  2. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
  3. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
  4. เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ปง.) 

มีพนักงานสวนตําบลโอนมาในตําแหนง
ที่สรรหาไมครบถวน เชนตําแหนงนัก
บริหารงานทองถ่ิน(ปลัด อบต.) ตําแหนง
นักบริหารงานการศกึษา จึงตองมีการ
สรรหาใหมีผูมาตํารงตําแหนง ตอไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

ผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางทุกคนจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี๑ เมื่อวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖4 ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานสวนตําบล 
(คน) 

พนักงานจาง(คน) 

ระดับดีเดน 3 - 
ระดับดีมาก 16 5 
ระดับดี 0 0 
ปรับปรุง 0 0  

ผลการประเมินของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑ 
และคุณภาพงานของแตละสายงาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางทุกคนจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2564 ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานสวนตําบล 
(คน) 

พนักงานจาง(คน) 

ระดับดีเดน 17 - 
ระดับดีมาก 2 5 
ระดับดี 0 0 
ปรับปรุง 0 0  

ผลการประเมินของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑ 
และคุณภาพงานของแตละสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสงพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเขารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรูในหลักสูตร
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาใหมีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ีเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรตางๆ 

มีการสงบุคลากรในระดับผูบริหาร ผูอํานวยการกอง 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรจากหนวยงานภายนอกเปนประจํา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหการจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมยังไม
ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ
บุคคลของอบต. 

ขอมูลบุคลกรในระบบศูนยบริการ
ขอมูลบุคลากรทองถิน่แหงชาต ิ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลของอบต.ที่
สามารถเชื่อขอมูลกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอเปนปจจุบัน  

พบวาขอมูลบุคลกรในระบบศูนยบริการ
ขอมูลบุคลากรแหงชาติเปนปจจุบัน 

สวัสดิการใหกับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เชน       
คารักษาพยาบาล คาเชาบาน 
คาเลาเรียนบุตร 

การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเชา
บาน คาเลาเรียนบุตร 

-อบต.จัดใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน
สวนตําบลทุกราย จํานวนรวมทั้งสิ้น  19 ราย 
-อบต.จัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิก 
-อบต.จัดใหมีสวัสดิการคาเชาบานใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน  

พบวามีการเบิกจายคารักษาพยาบาล  
คาเชาบาน และคาเลาเรียนบุตรเปน
ประจํา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
จัดใหมีการจัดอุปกรณในการ
ทํางานและกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหกับ
พนักงาน 
-จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สังกัดที่สะทอนภาพการ
ทํางานขององคกร และเพ่ือให
ทุกคนรวมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสรางบรรยากาศใน
การทํางาน ตลอดจนเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีของอบต.
ใหบุคคลทั่วไปไดทราบและ
เขาใจ 
-จัดใหมีการประชุมพนักงาน
สวนตําบลเปนระยะที่กําหนด
เพ่ือไดใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจนปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน 

- วัสดสุิ้นเปลือง ครุภัณฑ เชน 
คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร  
 
 
 
- บรรยากาศในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการปะชุมของแตละเดือน 
 
 
 
 
 

- อบต.จัดใหมีการจัดหาวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑที่จําเปน 
เชน คอมพิวเตอร  ตูเก็บเอกสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสังกัด 
 
 
-มีการจัดทํากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
สํานักงานอยูเปนระยะ ๆ 
-มีการจัดทํากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตําบลอยู
เปนระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
-จัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารเปนประจําทุกตนเดือน 
-จัดใหมีการประชุมพนักงานทุกคนเปนระยะ ๆ ที่จําเปน 
 
 

- บุคลากรในหนวยงานมีเครื่องมือ วัสดุ 
ครุภัณฑที่เอ้ือตอการทํางาน สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
- พบวาบุคลากรปฎิบัติงานไดอยางมี
ความสุข เนื่องจากมีบรรยากาศที่ดี 
สภาพแวดลอมสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
- ในป 2564 มีการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) สงผลให
การประชุมไมครบทุกเดือน แตมีการแจง
ขาวสาร หรือขอมูลท่ีสําคัญทาง
แอพพลิเคชั่นไลนแทน 
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 ปญหาและอุปสรรค 
  1. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลไมสามารถจัดสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเขารับการฝกอบรมกับ 
      หนวยงานภายนอกไดครบทุกมาตรฐานกําหนดตําแหนง เนือ่งจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
  1. การสรางบรรยากาศในการทํางานจะสงผลใหพนักงานสวนตําบลมีความสุขกับการทํางาน 
  2. กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือประกาศของจังหวัดอยางเครงครัดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ 
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

 จากการดําเนินการตามนโยบายดานตางๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนจะเห็นไดวามีการดําเนินการครบทุก

นโยบายที่ไดกําหนดไว ทําใหพนักงานทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองเพื่อใหงานออกมาไดดีที่สุดสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาใหกับ

พ้ืนที่ตามภารกิจและหนาที่ของทองถ่ินที่มีพระราชบัญญัติกําหนดไว 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

งานการเจาหนาที่ 
         สํานักงานปลัด 

        องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 

 


