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รายงานผลการดําเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 อาศัยตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ
มาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อ
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตาม แผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากร
บุคคลซึ่งบุคลากรของ หน่วยงานเป็นทรัพยากรสําคัญที่จําเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กร
จะเป็นผู้ สร้างสรรค์งานด้านต่างๆ และเป็นหลักสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กรและนโยบายรวมถึงบําบัดทุกข์บํารุง
สุข ให้แก่ประชาชนการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ทํางานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีน้ัน ล้วนต้องอาศัย การจัดการ ทรัพยากร
บุคคลที่ดีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วน้ัน  

ปัจจุบันได้ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว งานการเจ้าหน้าที่จึงของรายงานรายงานผลการ
ดําเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังน้ี 

 
ประเด็น
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1.ด้านการ 
สรรหา 

1.1 จัดแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
เพื่อใช้ในการกําหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

-ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลังสาม
ปี(พ.ศ.2564-2566) เพิ่ม 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ตําแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน     
1 อัตรา 
ข้าราชการประเภททั่วไป ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงาน
ทั่วไป สังกัดกองคลัง จํานวน1 อัตรา 
 
 
 
 
 

-ไม่สามารถกําหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริกได้ เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดด้านภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลไม่
เกินร้อยละ 40 



ประเด็น
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1.ด้านการ 
สรรหา (ต่อ) 

1.2 ดําเนินการสรรหา
ข้าราชการตําแหน่งสาย
บริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติ
ที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง   
3 ปี 

-ดําเนินการขอให้ กสถ.ดําเนินการสอบ
แทนในตําแหน่งว่าง ปลัด อบต.แม่พริก, 
ผู้อํานวยการกองคลัง ,เจ้าพนักงานพัสดุ , 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน,  
-ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งสายงาน
วิชาการ ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

-ไม่สามารถกําหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนได้ 
เน่ืองจากมีการขอใช้บัญชี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินต้องรอให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
เปิดสอบแข่งขันและจัดสรร
ตําแหน่งมาให้ 

1.3 การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้าง 

-ดําเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง 

- 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 

-ไม่มีการดําเนินการ -มีการขอให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินเปิดสอบ
แทน 

1.5 การให้พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ 

-ดําเนินการจัดทําคําส่ังให้พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ของสํานัก กอง ส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

- 

2.ด้านการ
พัฒนา 

2.1สํารวจความต้องการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างใน
แต่ละตําแหน่งสายงาน 

-มีการสํารวจความต้องการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ตําแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

-ไม่สามารถส่งข้าราชการเข้า
ร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ได้ครบ 100 %เน่ืองจาก
สถานะการณ์โรค COVID-
19 ทําให้ไม่มีการจัดการ
ฝึกอบรมข้ึน 

2.2 จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ .2564-
2566   

-มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปีพ.ศ.2564-2566 
โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตําแหน่ง
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

-ไม่สามารถดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้บรรลุตาม
แผนพัฒนาบุคลากรได้ 
เน่ืองจากสถานะการณ์โรค 
COVID-19 ทําให้ไม่มีการ
จัดการฝึกอบรมข้ึน 

2.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

-ไม่สามารถส่งข้าราชการเข้า
ร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ได้ครบ 100 %เน่ืองจาก
สถานะการณ์โรค COVID-
19 ทําให้ไม่มีการจัดการ
ฝึกอบรมข้ึน 
 



ประเด็น
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

2.ด้านการ
พัฒนา(ต่อ) 

2.4 จัดทําเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาของ
บุคลากรใน แต่ละตําแหน่ง 

-มีการจัดทําแผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

-สถานะการณ์โรค COVID-
19 ทําให้ไม่สามารถมีการ
เปิดสอบแข่งขันได้ 

2.5 จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามรอบการ
ประเมิน 

-หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน 
บําเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตามและ
นําผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนาและจัดให้มีขั้นพื้นฐานของ
พนักงาน 

- 

3.ด้านการธํารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 การสร้างขวัญ กําลังใจ 
การลงโทษแก่พนักงานใน
สังกัดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตําแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คําปรึกษา
ดังกล่าว 

- 

3.2 จัดทําเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาของ
บุคลากรใน แต่ละตําแหน่ง 

-มีการดําเนินการจัดทําแผนงานการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 

-สถานะการณ์โรค COVID-
19 ทําให้ไม่สามารถมีการ
เปิดสอบแข่งขันได้ 

3.3 การพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ครู และพนักงาน
จ้าง 

-พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบลครั้งที่ 1/2564 และคร้ังที่ 
2/2564 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คกก.พิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครั้งที่ 
1/2564 และ2/2564 ตามคําส่ังเล่ือน
ข้ันเงินเดือนและรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

- 

3.4 บันทึก แก้ไข ปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติ(LHR) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 
 

-มีการบันทึกข้อมูลการเปล่ียนแปลง ใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ(LHR) 
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน 

- 



ประเด็น
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

3.ด้านการธํารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ(ต่อ) 

3.5 บันทึก แก้ไข ปรับปรุง 
ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
ในระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(E-Laas) ให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 

-มีการบันทึกข้อมูลการเปล่ียนแปลง ใน
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (E-Laas) ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน 

- 

3.6 ประกาศเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตําบล ครู 
พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริหาร
ประชาชนดีเด่นประจําปี 

-ปีละ 1 ครั้ง - 

3.7จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
ดีและมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
-จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

- 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ

วินัย ข้าราชการ 

4.1 ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการ 

- มีการดําเนินการจัดทําข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริกว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

- 

4.2 ประกาศนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรม 

- มีการดําเนินการจัดทําประกาศนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรม และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ 

- 

4.3 ประกาศประมวล
คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

-มีการดําเนินการจัดทําประกาศประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินและ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบตาม
แผน   

- 

4.4 ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

-มีการดําเนินการจัดทําประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันและประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบตามแผน   

- 

4.5 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   

-มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบตามแผน   

- 



ประเด็น
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

4.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ

วินัย ข้าราชการ 
(ต่อ) 

4.6 แผนการจัดการความรู้
(KM) 

-มีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้(KM)และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่รับทราบตามแผน   

- 

4.7 จัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

-หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน 
บําเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตามและ
นําผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนาและจัดให้มีขั้นพื้นฐานของ
พนักงาน 

- 

 
ข้อเสนอแนะ  ในปีงบประมาณต่อไปเห็นควรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ และเพิ่มการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับงานและสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนจัดให้มียาและเวชภัณฑ์
สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสถานะการณ์ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน 

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


