
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี 

ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

นโยบายการสรรหา         
และคัดเลือก 

- การสรรหาและคัดเลือก
ต าแหน่งผู้บริหารของ อบต. 
- การสรรหาในต าแหน่ง 
สายปฏิบัติ 
 

- การสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่าง 

อบต.เมืองคอง ด าเนินการสรรหาโดยแจ้งความประสงค์
ร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 
จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
- การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 

อบต.เมืองคอง ด าเนินการสรรหาโดยแจ้งความประสงค์
ร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวน 7 
ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
5. ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
6. ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ   
7. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ต าบลเมืองคอง 

 
นโยบายด้านบริหาร            
ผลการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างทุกคน จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที ่๑ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏผลดังนี้ 

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น - - 
ระดับดีมาก 4 11 
ระดับดี 1 2 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏผลดังนี้ 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น - - 
ระดับดีมาก 6 11 
ระดับดี - 4  

นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง เข้ารับ 
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 
และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิวรีสอร์ต อ.เชียงดาว               
จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 

๑. นางประกายดาว  ท่อนค า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน า
ส าหรับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ                 
(Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรอง 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน                  
(Kid Diary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอเล็ก             
ซานเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 

๑. นายธนกร  ปัญญาแก้ว  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

หลักสูตร การใช้ Sket Up และ Profile Builder                      
เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา ระหว่างวันที่               
11 - 13 กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน                  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

๑. นายธนบดี  ปั๋นแก้ว  ผูช้่วยนายช่างโยธา 
๒. นายพิทักษ์  ชัยศรี  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

หลักสูตร การจัดท ารายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี 
การปิดบัญชีประจ าปี และการจัดท าหมายเหตุประกอบ                 
งบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์                
ของ อปท.(E-LAAS) ประจ าปี ๒๕๖๒ ระว่างวันที่ 4 – 6 
ตุลาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 3 ราย ดังนี้ 

๑. นางสาววรรณพร  มาตย์นอก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
๒. นางสาววิไลพร  ทิพย์ปัญญาเลิศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 
๓. นางสาววนิดา  เขื่อนเพชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน                 

จัดเก็บรายได้ 



 - ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคคลากร ของ อบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของ อบต.                     
ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน                      
โดยมี นางศรีไพร  อินต๊ะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 

นโยบายด้านสวัสดิการ
และผลตอบแทน 

- จัดให้มีสวัสดิการ                      
ค่ารักษาพยาบาล 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

- อบต.เมืองคอง จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบล จ านวนรวมทั้งสิ้น 6 ราย 
- อบต.เมืองคอง จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกตามระเบียบ 
 

 - จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบต.เมืองคอง จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน ที่เข้า
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จ านวน 9 ราย ดังนี ้

1. นายสังวาลย ์ แสงสว่าง พนักงานขับรถยนต์                          
เดือนละ 1,855 บาท 

2. น.ส.วนิดา  เขื่อนเพชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  
เดือนละ 935 บาท 

3. นายธนบด ี ปั๋นแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา                               
เดือนละ 5 บาท 

4. นายพิทักษ์  ชัยศรี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                               
เดือนละ 2,000บาท 

5. น.ส.บัวพร  แก้วกมลจิต ผู้ดูแลเด็ก                                   
เดือนละ 1,595 บาท 

6. น.ส.ปิยวรรณ  พันธุ ผู้ดูแลเด็ก                                          
เดือนละ 2,000 บาท 

7. นางสุปราณี  ผงสุภา พนักงานจ้างทั่วไป                               
เดือนละ 2,000 บาท 

8. นางสาวนันทนา  วัฒโล พนักงานจ้างทั่วไป                               
เดือนละ 2,000 บาท 

9. นางสาวสุพัตรา  กันทวี พนักงานจ้างทั่วไป                               
เดือนละ 2,000 บาท 

 
 
 
 



- จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ 
ก าหนดให้จ่าย 

อบต.เมืองคอง จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงาน            
ส่วนต าบลในสายงานผู้บริหารจ านวน 4 ราย ดังนี ้

๑. นายชินวัตร นลิบรรพต ปลัด อบต.                                   
เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒. นายอนุชา  หมื่นแก้ว หัวหน้าส านักปลัด                               
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๓. นางสาวไกรวัลย์  เดาใจ ผูอ้ านวยการกองคลัง                     
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๔. นายจักรพันธ์  บุตรเต  ผู้อ านวยการกองช่าง                            
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 
นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

- จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ใน
การท างานและกระบวนการ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน 
 
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ในสังกัด ที่สะท้อนภาพ            
การท างานขององค์กร และ
เพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกัน              
จัดกิจกรรม และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.              
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ             
และเข้าใจ 
- จัดให้มีการประชุม
พนักงาน อบต. เป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ และรับทราบ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน 
- จัดให้มีกิจกรรมการแช่งขัน
กีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงาน/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. 
 

- อบต.เมืองคอง จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานอยู่เป็นระยะๆ 
 
- มีการจัดท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในต าบลอยู่เป็น
ระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับสายงานผู้บริหารเป็นประจ า                 
ทุกเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกเดือน 
- จัดกิจการรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงาน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. จ านวน ๑ ครั้ง 
 



จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองคอง จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่น ตามที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 
 

 
งานบริหารงานบุคคล 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 


