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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
อําเภอแม่พรกิ จังหวัดลําปาง 

 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

**************************************************************** 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 

ปี  ประจํ า ปี งบประมาณ พ .ศ 
.2561-2563   
 

-ดํ า เ นิ นการจั ด ทํ าแผน อัตรา กํ าลั ง  3  ปี  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ .  2564-2566 โดยการแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังทําการวิเคราะห์ภารกิจ
งานและปริมาณงานเพื่อกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
พริก 

กรอบอัตรากําลังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของหน่วยงาน 

 1.2 ดําเนินการสรรหาข้าราชการ
ตําแหน่งสายบริหารที่ว่าง และ
สายปฏิบัติ ที่ว่าง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  

-ดําเนินการขอให้ กสถ.ดําเนินการสอบแทนในตําแหน่งว่าง 
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง และ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีไม่เพียงพอต่ออัตรา
ตําแหน่งที่ว่าง 

 1.3 การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง 

-ไม่มีการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง - 

 1.4 การให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ 

-ดําเนินการจัดทําคําสั่งการให้พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างปฏิบัติ
หน้า ที่ ในความรับผิดชอบของตนเองไ ด้
พอสมควร 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์ 
2.ด้านการพัฒนา 2.1 สํารวจความต้องการพัฒนา

ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างในแต่ละตําแหน่งสาย
งาน 

-ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในแต่
ละตําแหน่งสายงานเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 

พนักงานส่วนตําบลมีความต้องการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองตามสายงาน 

 2.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ 
.2561-2563   

-ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตําบล 
พ นั ก ง า น จ้ า ง เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถตามหลักสูตรของแต่ละตําแหน่งสายงาน  

พนักงานส่วนตําบลมีความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 2.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง 

-ดําเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
และรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อม
ทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เพื่อร่วมงานต่อไป 

พนักงานส่วนตําบลเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง 

 2.4จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน 

-ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตําบล ครู และพนักงานจ้างตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อนําข้อมูล
ผลการประเมินมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนน (รอบครึ่ง
ปีแรก ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
และ รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 เมษายน -30 กันยายน 
2563)  

ร ะบบประ เ มิ นผลกา รปฏิ บั ติ ง านต าม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

3. ด้านการธํารง
รักษาไว้และสร้าง
แรงจูงใจ 

3.1การสร้างขวัญ กําลังใจ การ
ลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

-ดําเนินการจัดทําประกาศการสร้างขวัญ กําลังใจ การ
ลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก ประจําปีงบประมาณ  2563 

พนักงานในสังกัด อบต.แม่พริก มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพอสมควร 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์ 
 3.2 การพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ครู และ
พนักงานจ้าง  

-ดําเนินการออกคําสั่ ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ครู และพนักงานจ้าง 
(รอบครึ่งปีแรก ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
2563 และ รอบครึ่งปีหลัง ระหว่างงันที่ 1 เมษายน -30 
กันยายน 2563) ตามเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด 

พนักงานครูและพนักงานจ้างมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะหลัก 

 3.3 บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรของหน่วยงาน ในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ(LHR) 
ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-ดําเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ(LHR) เป็น
ปัจจุบัน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

 3.4 บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรของหน่วยงาน ในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-Laas) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-ดําเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Laas) เป็นปัจจุบัน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

 3.5 ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงาน
ส่วนตําบล ครู พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ราชการและให้บริหาร
ประชาชนดีเด่นประจําปี  

-ดําเนินการประกาศเชิดชู เ กียรติพนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
นายรุ่งอรุณ  เทียนแก้ว ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 

อบต.แม่พริก มีการยกย่องพนักงานที่เป็นคน
เก่ง คนดี และทําคุณประโยชน์ให้องค์กร 

 3.6 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
และ มี คว ามปลอดภั ย ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน 

-ดําเนินกิจกรรม 5 ส ทําความสะอาด จัดระเบียบวัสดุ-
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้-ตัดแต่งกิ่งไม้ 
บริเวณโดยรอบสํานักงานเพื่อสร้างความร่มรื่นเป็นระเบียบ
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมสภาพความปลอดภัยอาชีวอ
นา มัยและสภาพแวดล้ อมการ ทํางาน ดี
พอสมควร 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์ 
4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ 

-ดําเ นินการจัดทําข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากร อบต.แม่พริก ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของ อบต.แม่พริก 

 4.2 ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริยธรรม 

-ดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากร อบต.แม่พริก ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม 

 4.3 ประกาศประมวลคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ 

-ดําเนินการจัดทําประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากร อบต.แม่พริก ยึดถือและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 4.4 ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

-ดําเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บุคลากร อบต.แม่พริก มีความตั้งในการรักษา
ความสุจริตต่อทั้งตนเองและต่อหน้าที่ราชการ 

 4.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

-ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

อบต.แม่พริก ปฏิ บั ติตามแผนปฏิบัติการ
ป้อง กันและปราบปรามการ ทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ร้อยละ 81.25 อยู่ในระดับมาก 

 4.6 แผนการจัดการความรู้(KM) -ดํา เ นินการจัดทําแผนจัดการความรู้ (KM) ประจํ า ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

การปฏิบัติราชการของ อบต.แม่พริก เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมีวิธีบริหารจัดการที่ดีตาม
แผนจัดการความรู้(KM) 

 4.7 จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจ ใน   กา รปฏิ บั ติ ง าน ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

-ดําเ นินการจัดทําการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

อบต.แม่พริก มีการประเมินความพึงพอใจ   
ในการปฏิบั ติงาน ประจําปี งบประมาณ     
พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมพนักงานมีความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในระดับ มาก   
ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.42 หรือ 
ร้อยละ 68.40 



 
ปัญหาอุปสรรค 

1.ความก้าวหน้าในสายงานอยู่ในวงแคบยังไม่ก้าวหน้าในสายงานเท่าที่ควร 
2.ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
3.สายงานบางตําแหน่งยังไม่ได้รับการอบรมเฉพาะตําแหน่งของตนเองทําให้ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายเฉพาะตําแหน่ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรจัดประชุมพนักงานเพื่อติดตามประผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน 
2.ควรส่งเสริมพนักงานทุกตําแหน่งเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละ 2 โครงการต่อปี 
3.ปรับปรุงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4.ควรปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีความเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
5.ควรมีการยกย่องชมเชยให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
6.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 

************************************************************************ 
 


