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รายงานผลการดำเนนิการตามนโยบาย 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
อำเภอปางมะผ้า  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
๑. นโยบายด้านปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและ
แผนอตัรากำลงั 

การวางแผนกำลังคน 
-การจัดทำแผนอัตรากำลัง 
การสรรหาและคัดเลือก 
-สายงานผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สายงานผู้ปฏิบัติ 

 

 

☑มีการดำเนินการ 
☑มีการดำเนินการเนื่องจากมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างจากการกำหนดตำแหน่งใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี และว่างจากการโอน/ย ้าย โดยการขอให ้ กสถ. ดำเนินการค ัดเล ือก/สอบค ัดเล ือก ในตำแหน่ง ด ังน้ี 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา 

 

๒. หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 
 

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา 
 

๔. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา 
 

☑ม ีการดำเนินการเน่ืองจากม ีตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่างจากการกำหนดตำแหน่งใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง   
3 ปี และว่างจากการโอน/ย้าย โดยขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง ดังนี้ 
๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 

 

๒. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
 

๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
4. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 
6. นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564



ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ประเด็นนโยบาย 
  

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
☒ ไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 

☑ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. นโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากร 
มีแผนพัฒนาบุคลากร / มีการจัดทำแผนฯ 

จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ในสายงานตนเองและ
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

☑ มีการดำเนินการ/มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำป ี

☑ มีการจัดส่งบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในสายงานของตนเอง 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี ้
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลือ่นการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมสิบล้านบุรรีีสอร์ทแมฮ่่องสอน จำนวน 1 รายดังนี้ 
1. นายภูริ วารณุรัตนกร ตำแหน่ง ผูช่้วยพนักงานพัฒนาชุมชน 
- ประชุมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบูรณาการเบีย้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้้อยโอกาสทางสังคม” ระหวา่งวันท่ี 11-14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภู
คำ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย 
2. นายภูริ วารณุรัตนกร ตำแหน่ง ผูช่้วยพนักงานพัฒนาชุมชน 
- อบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นการจัดซื้อหรือจ้าง การจดัทำร่างขอบเขตงานการกำหนดราคากลาง การจัดทำ
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง” ในระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวรุ่งนิภา ชุมภูชนะภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสด ุ
- อบรมหลักสูตร “การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 และบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินแบบใหม่
หลังจากปิดบญัชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2564” 
ระหว่างวันท่ี 15-19 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวศริิวรรณ วิทยาวัฒนากุล 
 
 

 

 

-๒-



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
๓. นโยบายด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร (LHR) ☑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของพนักงานส่วนตำบล ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลาท้องถิ่นแห่ง
ขาติ (LHR) โดยมี 
๑. นายปริวัตย์ ทวสีุขเกษมสันต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
๒. นางสาวอภิญญา เลาหมี่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
3.   นางสาวศิริกุล คำผง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 

 

-๓-
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
 

๔. นโยบายด้านการประเมนิ
ประสิทธภิาพของทรัพยากร
บุคคลและการจัดสวสัดิการ 

 

จัดให้มีบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนตำบล และ
ลูกจ้างประจำ 

☒องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไม่มีการจัดให้มีบำเหน็จบำนาญแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่ได้

พ้นจากราชการ เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรในสังกัดเกษียณอายุราชการใน

ปีงบประมาณ 2564 

 จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ☑องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรวมถึงผู้มีสิทธิร่วมอื่น ๆ  

 จัดให้มีสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ☑องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับบุคลากรในสังกัด ทุกคนที่มี
สิทธิเบิก 

 จัดสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ☑ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด 

 จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

☑ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างทุกราย ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด 

 จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
สำหรับพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่มี 
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนดให้จ่าย
ได้ 

☑ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
จำนวน 1 ราย  
1. นายเสรี  แพร่ทอง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
  

จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล
สายงานผู้ปฏิบัติในตำแหน่งที่ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และกฎหมายกำหนดให้จ่ายได้ 

☒ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ยังไม่มีพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ 

 จัดให้มีอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการขั้น
พื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

☑ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดให้มีการจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทุกคน 

 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ในสังกัดที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์องค์กร
และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการทำงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้
บุคคลทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจ 

☑ มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day สำนักงานอยู่เป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมออ
กำลังกายทุกวัน พุธด้วย 
☑ มีการจัดทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การเป็นจิตอาสารักษา
ความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำ การจัดเก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว หน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการเป็นจิต
อาสา ในการพัฒนาวัดในพื้นที่และนอกพื้นที่ เป็นระยะ ๆ  
 

 จัดให้มีการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นระยะที่กำหนดเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นตลอดจนปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

☑ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุก ๆ เดือน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดกิจกรรมเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

☒ ไม่มีการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

☒ ไม่มีการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ☒ไม่มีการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 

ปัญหาและอปุสรรค/เปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา 
๑. ไม่มีหรือมีผู้มาบรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2564 เนื่องจากจำนวนผู้สอบได้ของบัญชี กสถ.ไม่เพียงพอ ทำให้อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีจำนวนมากขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงต้องมีการบริหารจัดการอั ตรากำลังรวมทั้ง
ปริมาณงาน ภารกิจต่าง ๆ ให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้วิธีการออกคำสั่งภายในเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่แทนในตำแหน่งานหรืองานที่ว่าง 

๒. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โครงการ / งาน / กิจกรรม ต้องยกเลิกดำเนินการ 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

๑. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหาร บุคลากรทุกส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถผลักดันเป้าหมายขององค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ 
๒. การมีนโยบายด้านการสร้างขวัญและกำลังใจในด้านอื่น ๆ ที่พิเศษนอกจากที่กฎหมายกำหนด เช่น เฉลิมฉลอง การจัดเลี้ยงอาหาร ตามเทศกาลต่าง ๆ การจัดกิจกรรมกีฬา เป็นต้น  
๓. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสามัคคี เสียสละ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เมื่อบุคลากรมีความสุข มีกำลังใจ การทำงานก็จะเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กรและประชาชนในพื้นที่ตามไปด้วย 
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