
 
 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลแมเ่จดยี ์อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชยีงราย 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การสรรหา - การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ไมม่ีการด าเนินการ 
 การสรรหาและคดัเลือก 

  - สายงานผู้บริหาร 
 มีการด าเนินการเนื่องจากมีต าแหน่งสายงานผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ว่างจากเหตุเกษียณอายุ
ราชการ โดยการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในต าแหน่ง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  - สายงานผู้ปฏิบัต ิ  มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปีฯ ด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมโดยค านึงถึง  ความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนด ยึดประโยชน์และผลส าเร็จของ
องค์กรเป็นส าคัญ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ด้านการพัฒนา -การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  มีการด าเนินการ 
 - จัดส่งผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
เข้ารับการประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ให้มีความรู้ในสายงานตนเองและสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 มีการด าเนินการ โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการหลักสูตรปฏิบัติการแนวทางการบันทึกบัญชี
และปฏิบัติงาน จัดท ารายงานการค านวณค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงบัญชี 
การปิดบัญชีและรายงานงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่  19-21 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
- นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
หลักสูตร  โครงการพัฒนาความรู้  ทักษะและสมรรถนะที่ จ า เป็น              
ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) รุ่นที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
- นางมฐักาญจน์  แก้วก้อ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- นางสาวอรพินท์  ค าเขียว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ    
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
แนบท้าย ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และแก้ไขปัญหาการท า
หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างผู้ควบคุมงานการร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง การออกแบบงานก่อสร้าง การก าหนดราคา
กลาง การแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์      
ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
- นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ด้านการรักษาไว ้ 1. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล

บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 
 

2. การรักษาและจูงใจให้มีการวางแผนมุ่งเน้น
การสร้างคุณภาพชีวิต ดังนี ้
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษา พยาบาล 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและลูกจ้างประจ าทุกรายรวมถึงผู้มีสิทธิร่วม
อื่น ๆ 

- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่เจดียจ์ัดให้มสีวัสดิการคา่ค่ารักษา พยาบาล 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและลูกจ้างประจ าทุกรายรวมถึงผู้มีสิทธิร่วม
อื่น ๆ 

- จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดให้มีบ านาญแก่พนักงานส่วนต าบลที่ได้
พ้นจากราชการเพราะอายุครอบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) จ านวน 1 คน 
ดังนี ้
1. นางสาวกฤษณา นามวงศ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการรับ
บ านาญปกติ จ่ายให้ในอัตราเดือนละ 24,915.-บาท และเงินบ าเหน็จด ารงชีพอีก
จ านวน 200,000.-บาท 

- จัดให้มีสวัสดิการคา่เช่าบ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน  ราย ดังน้ี 
1. นางมัฐกาญจน์ แก้วก้อ จ านวนเดือนละ 3,000.-บาท 
2. นายประสบ  ไชยคันธา จ านวนเดือนละ 6,000.-บาท 
3. นางสาวปริยาภรณ์ ชนิปรีญา จ านวนเดือนละ 3,500.-บาท 
4. นายณัฐวิทย์ เปลี่ยววิญญา จ านวนเดือนละ 5,000.-บาท 
5. นางสาวศิราพร มีบุญ จ านวนเดือนละ 4,000.-บาท 

- จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

 - จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
คนในสังกัด 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ด้านการใช้ประโยชน ์ - จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานในสังกัดที่สะท้อน
ภาพการท างานขององค์กร และเพ่ือให้
ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพ่ือ
สร้ า งภาพลักษณ์ที่ ดี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

 มีการจัดท ากิจกรรม 5 ส. และ big cleaning day ในส านักงานอยู่เป็น
ระยะ 
 มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง 

 - จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานเป็นระยะตามที่ก าหนด 
เ พ่ือได้ ให้ ข้อ เสนอแนะและความ
คิดเห็น 

 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 
 

 


