
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคก์ารบริหารสว่นตำบลแมเ่จดยี ์อำเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชยีงราย 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การสรรหา 
1.1 แผนอ ัตรากำล ัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2566) 

 
- การจัดทำแผนอัตรากำลัง 
 

 
 มีการดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่ เพิ่ม ลด   
เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ และการกำหนด 
ตำแหน่ง เพื ่อรองรับภารกิจของหน่วยงานและการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน      
ในสอดคล้องกับส่วนราชการปัจจุบัน 

1.2 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ตรง
ความต้องการขององค์กรและ
ให้ทันต่อทันเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรากำลังทีโ่อน  

  - สายงานผู้บริหาร  มีการดำเนินการเนื่องจากมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เจดีย์ว่างจากเหตุเกษียณอายุราชการ โดยการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในตำแหน่ง คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 รายงานตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วันให้จังหวัดทราบ  
 การดำเนินการ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในกรอบอัตราที่ว่าง
สายงานบริหารท้องถิ่น 

(ย้าย) โดยมุง่เน้นให้มีอัตรา 
กำลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 
ของอัตรากำลังทั้งหมด 

 - สายงานผู้ปฏิบัต ิ  มีการสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ    
ด้วยระบบการคัดเล ือกที ่ม ีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยคำนึงถึง ความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด ยึดประโยชน์และผลสำเร็จขององค์กร
เป็นสำคัญ 
 การสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับโอน (ย้าย) ประเภทวิชาการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ดา้นการพฒันา -การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ

ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จำเป็น 

 มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากร 
เข ้าร ับการอบรมเพ ื ่อพ ัฒนาความร ู ้ตามสายงานตำแหน่ง ให ้ เป็ นตามแผนพัฒนาบ ุคลากร           
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื ่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 – 2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 -ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือกำหนดตัวชี้วัด
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
 ดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามเกณฑ์ตัวชี ้วัด        
เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนน (รอบการประเมิน ระหว่าง 1 เม.ย. – 
30 ก.ย. และ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี) 

 - จัดส่งผู ้บริหารท้องถิ ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานคร ู และพนักงานจ้าง เข ้าร ับการ
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื ่อพัฒนาให้มีความรู้ในสายงานตนเองและ
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 มีการดำเนินการ โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ “แนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื อสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 แนบท้าย ว 845 ลงวันที ่ 31 สิงหาคม 2564 และแก้ไขปัญหาการทำหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน การร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียด
หรือ  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายงานการงานก่อสร้าง  การออกแบบงานก่อสร้าง          
การกำหนดราคากลาง การแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือ
การเลิกสัญญา และหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ” ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 
2565 ณ ห ้องประช ุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ ์ เด ้น สปา ร ีสอร ์ท อำเภอเม ือง               
จังหวัดเชียงราย  จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
- นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการประเมินผลงานครูเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นของข้าราชการครู
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู จังหวัดเชียงราย   
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา 
รีสอร์ท เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
- นางสาวอรพินท์  คำเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- นางจันทร์เพ็ญ ทิว่อง ตำแหน่ง ครู คศ.1 
- นางจำลองลักษณ์ อวดร่าง ตำแหน่ง ครู คศ.1 
- นางสาวเบญจพร ต่ำคำดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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ประเดน็นโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ดา้นการธำรง 
รกัษาไว ้และแรงจงูใจ 

1. ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบศนูย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ 

2. การรักษาและจูงใจให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการ
สร้างคณุภาพชีวิต ดังนี ้
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษา พยาบาล ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
และลูกจ้างประจำทุกรายรวมถึงผู้มีสิทธิร่วมอื่น ๆ 

- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่เจดียจ์ัดให้มสีวัสดิการคา่ค่ารักษา พยาบาล ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
ครูและลูกจ้างประจำทุกรายรวมถงึผู้มีสิทธิร่วมอื่น ๆ 

- จัดให้มีบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์จัดให้มีบำนาญแก่พนักงานส่วนตำบลที่ได้พ้นจากราชการเพราะอายุครอบ      
หกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) จำนวน 1 คน ดังนี้ 
1. นางสาวกฤษณา นามวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการรับบำนาญปกติ จ่ายให้ในอัตราเดือนละ 
24,915.-บาท  

- จัดให้มีสวัสดิการคา่เช่าบ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
จำนวน 7 ราย ดังน้ี 
1. นายประเวศ ปงรังษี    จำนวนเดือนละ 4,000.-บาท 
2. นางมัฐกาญจน์ แก้วก้อ จำนวนเดือนละ 3,000.-บาท 
3. นายประสบ  ไชยคันธา จำนวนเดือนละ 6,000.-บาท 
4. นางสาววิรินทร์ ปานแก้ว จำนวนเดือนละ 5,000.-บาท 
5. นางสาวปริยาภรณ์ ชนิปรีญา จำนวนเดือนละ 3,500.-บาท 
6.นายณัฐวิทย์ เปลี่ยววิญญา จำนวนเดือนละ 5,000.-บาท 
7.นางสาวศิราพร มีบุญ จำนวนเดือนละ 4,000.-บาท 

- จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว 

 - จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ
ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์จัดให้มีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในสังกัด 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ดา้นการใชป้ระโยชน ์ - จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพื ่อสร ้างภาพลักษณ์ท ี ่ด ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและเข้าใจ 

 มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส. และ big cleaning day ในสำนักงานอยู่เป็นระยะ 
 มีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง 

 - จ ัดให้ม ีการประชุมระหว่างผู ้บร ิหารและ
พนักงานเป็นระยะตามที ่กำหนด เพื ่อได้ให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างเป็นประจำทุกเดือน 
 

 - ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานรักษาการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง 

   
 

 
ปัญหาและอปุสรรคการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
1. ตำแหน่งที่ขาดทางหน่วยงานได้ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขันตำแหน่งดังกล่าวแล้ว แต่ว่ามีผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันตำแหน่งดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าที่ อปท.ต้องการ จึงทำให้ อปท. ขาดแคลน 
    อัตรากำลังตามตำแหน่งดังกล่าว 
2. สถานที่ทำงานมีความคับแคบ ถ้าเทียบกับจำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ในการใช้งาน การจัดเก็บเอกสาร 
 
ขอ้เสนอแนะการดำเนินงาน 
 1. อยากได้บุคลากรในตำแหน่งที่ขาดแคลนเข้ามาทำงานเพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 
 2. อยากให้มีสถานที่ทำงานที่กว้างขวาง มีที่เก็บเอกสาร และมีอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย 


