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รายงานผลการดําเนินการตามแผนนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

******************************* 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้ดําเนินการจัดทําแผนนโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึง
ได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก จะนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการจัดทําเพ่ือเป้าหมายสําคัญในการ
ผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถ่ิน ให้เป็นกลไก
ในการพัฒนาตําบลได้อย่างยั่งยืน” และเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีภารกิจในการส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน 
เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมการ
ดําเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งท่ีจะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไก
สําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ ให้ประสบความสําเร็จและถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริกข้ึน โดยได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ด้าน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ได้แก่ 

1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ดําเนินการตามแผนนโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดําเนินการตามแผนนโยบาย  กลยุทธ์
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
มิติท่ี 1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.การปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตรากําลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

- ดําเนินการจัดทําแผนงานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากําลัง อบต. 

-ไม่สามารถปรับปรุงตําแหน่งให้
สอดคล้องกับความต้องการได้
เนื่องจากต้องคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านงานบุคคลไม่ให้เกิน ร้อยละ 40  

2. จัดทําแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าให้
ชัดเจน (Career Path) 

- ดําเนินการจัดทําแผนงานการ
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 
-มีการส่งเสริมให้ข้าราชการเข้าร่วม
การสอบแข่งขันให้ดํารงตําแหน่ง
สายงานผู้บริหาร 

-สถานะการณ์โรค COVID-19 ทําให้
ไม่สามารถมีการเปิดสอบแข่งขันได้ 



ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
มิติท่ี 1 ความ
สอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์(ต่อ) 

3. จัดทํารายละเอียด
ของสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจํา
ตําแหน่งท่ีสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

-ดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําตําแหน่งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

- 

4. ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-ดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการ
ส่งเสริมให้นําความรู้และทักษะจาก
การอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

-ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จได้ใน
บางตัวชี้วัด เช่น ไม่สามารถส่ง
ข้าราชการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ต่างๆได้ครบ 100 %เนื่องจาก
สถานะการณ์โรค COVID-19 ทําให้
ไม่มีการจัดการฝึกอบรมข้ึน 

5. ประชาสัมพันธ์และ
จัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

-มีการประชาสัมพันธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภายใน
หน่วยงาน เช่น ประชุมประจําเดือน  
ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่ม อบต. 

- 

6. มีการฝึกอบรมท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้นําให้กับข้าราชการ 

-มีการจัดการฝึกอบรมเองและส่ง
ข้าราชการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

-ไม่สามารถส่งข้าราชการเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรต่างๆได้ครบ 100 
%เนื่องจากสถานะการณ์โรค 
COVID-19 ทําให้ไม่มีการจัดการ
ฝึกอบรมข้ึน 

7. การส่งบุคลากรเข้า
ราบการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นําให้กับ
ข้าราชการ 

-มีการจัดการฝึกอบรมเองและมีการ
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

-ไม่สามารถส่งข้าราชการเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรต่างๆได้ครบ 100 
%เนื่องจากสถานะการณ์โรค 
COVID-19 ทําให้ไม่มีการจัดการ
ฝึกอบรมข้ึน 

มิติท่ี 2
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทําฐานข้อมูล
บุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

-ดําเนินการบันทึกฐานข้อมูล
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

- 

2. จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

-มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ี
ได้รับการจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) 
, ฐานข้อมูล E-LAAS , ฐานข้อมูล 
สปสช. และทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 
 
 
 

- 



ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
มิติท่ี 2
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ต่อ) 

 -ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่องทาง เว็บไซด์, LINE กลุ่ม 
พนักงาน ,แผ่นพับ และการประชุม
ประจําเดือน 

- 

 -ดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหาร 
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

- 

3. มีการสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ังท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

-มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการส่วนตําบลและพนักงาน
ท่ัวไป 

-ไม่สามารถสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ครบทุกตําแหน่งเองได้ 
เนื่องจาก ตําแหน่งท่ีมีการขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินมีไม่เพียงพอ 

มิติท่ี 3
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดทํารายละเอียด
เก่ียวกับความรู้ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

-มีการดําเนินการจัดทําคู่มือความรู้
ทักษะสมรรถนะในการทํางาน
เผยแพร่ และมีการจัดการฝึกอบรม
เองและมีการส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
กับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 

-ไม่สามารถส่งข้าราชการเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรต่างๆได้ครบ 100 
%เนื่องจากสถานะการณ์โรค 
COVID-19 ทําให้ไม่มีการจัดการ
ฝึกอบรมข้ึน 

2. การสร้างและปรับ
กระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

-มีการดําเนินการจัดทําคู่มือความรู้
ทักษะสมรรถนะในการทํางาน
เผยแพร่ และมีการจัดการฝึกอบรม
เองและมีการส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
กับสมรรถนะประจําตําแหน่ง 

- 

3. การพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

-มีการจัดการฝึกอบรมเองและมีการ
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

- 

4. การพัฒนาผู้บริหาร
ให้มีภาวะผู้นํามีวิสัยทัศน์ 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

-มีการจัดการฝึกอบรมเองและมีการ
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

- 

5. มีระบบการรักษา
บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 
เช่น Talent 
Management 
 

-มีการจัดการฝึกอบรมเองและมีการ
ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

- 



ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
มิติท่ี 3

ประสิทธิผลของ
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
(ต่อ) 

7. หน่วยงานมีแผนการ
จัดการความรู้ 

-ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ 

- 

8. องค์ความรู้ท่ีกระจัด
กระจายอยู่ได้รับการ
รวบรวม 

-ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ 

- 

9. มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีได้รวบรวมแล้ว
ให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

-มีการดําเนินการการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านช่องทาง เว็บไซด์, LINE 
กลุ่ม พนักงาน ,แผ่นพับ และการ
ประชุมประจําเดือน 

- 

มิติท่ี 4  
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

-ดําเนินการจัดทําโครงการและ
ประกาศเจตนารมณ์ป้องการและ
ต่อต้านการทุจริต ,ประกาศ
ประมวลจริยธรรม, ข้อบังคับ
จรรยาบรรณข้าราชการ, กําหนด
นโยบายด้านคุณธรรม  

- 

2. มีการจัดทํา
รายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 

-ดําเนินการจัดทําโครงการและ
ประกาศเจตนารมณ์ป้องการและ
ต่อต้านการทุจริต ,ประกาศ
ประมวลจริยธรรม, ข้อบังคับ
จรรยาบรรณข้าราชการ, กําหนด
นโยบายด้านคุณธรรม 

- 

3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 
 

-มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง เว็บไซด์, LINE กลุ่ม 
พนักงาน ,แผ่นพับ และการประชุม
ประจําเดือน 

- 

มิติท่ี 5 คุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ

ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 
รวมท้ังมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

-มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สําหรับการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
-จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ 

- 

2. การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต 
 

-มีการส่งเสริมให้นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิตผ่านการ
ประชุมประจําเดือน 

- 



ประเด็นนโยบาย ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
มิติท่ี 5 คุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ทํางาน(ต่อ) 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของ
บุคลากร 

-มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความผาสุก 

- 

 
ข้อเสนอแนะ  ในปีงบประมาณต่อไปเห็นควรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ และเพ่ิมการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับงานและสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนจัดให้มียาและเวชภัณฑ์สําหรับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นเพ่ิมข้ึนเนื่องจากสถานะการณ์ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


