
 

 
  

รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผน
อัตราบุคลากร 

-เพื่อให้การจัดสรร/
ก าหนดอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจของ อบต. 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

1. มีการก าหนดอัตราก าลัง
สอดคล้องกับปริมาณงานและ
ภารกิจ ของ อบต.แม่พริก 
2.ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ตาม
มาตรตรา 35 ของ พรบ.งาน
บริหารงานบุคคลฯก าหนด 

1.มีการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากร 3 
ปี (พ.ศ.2561 -2563) ประกาศ อบต. 
แม่พริก ลงวันวันท่ี ....ต.ค. 2561 
2.มีการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากร 3 
ปี (พ.ศ. 2564 -2566) ประกาศ อบต.
แม่พริก ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2563 
3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลการ ปี 2563 
(จ่ายจริง) คิดเป็นร้อยละ ..... 

ผลการวิเคราะห์ 
1.การด าเนินการตามแผน
อัตราก าลัง คิดเป็นร้อยละ 100 
2.การก าหนดจ านวนบุคลากรมี
การวิเคราะห์ปริมาณสอดคล้อง
กับภาระกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.ภารกิจค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
(จ่ายจริง ปี 2563) สอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลังคิดเป็นร้อย
ละ 97  
ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรรักษาระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนอัตราก าลังและภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

2) การบรรจุและ
การแต่งต้ังบุคลากร 

-เพื่อให้การด าเนินการ
บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร
เป็นไปตามแผน
อัตราก าลังสามปี ก าหนด 

1.การบรรจุแต่งต้ังบุคลกรเป็นไป
ตามแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.
2561-2563) ก าหนดไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 

1.มีการด าเนินการบรรจุแต่งต้ังบุคลากร
ตามแผนอัตราก าลังก าหนด ปี 2563 มี
การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร รวม 6 
ต าแหน่ง/อัตรา ประกอบด้วย  
1.1 สายงานบริหาร 1 อัตรา/ต าแหน่ง
ได้แก่  -ผู้อ านวยการกองคลัง  1 อัตรา  

ผลการวิเคราะห์ 
- ระดับความส าเร็จในการบรรจุ
แต่งต้ังบุคลากรตามอัตราว่าง
(ตามแผนอัตราก าลัง)คิดเป็น 
คิดเป็นร้อยละ 100 



 
 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

   จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. 
ประจ าปี 2563 
1.2 สายงานปฏิบัติ 3 อัตรา/ต าแหน่ง 
ได้แก่  
-นวก.พัสดุ ปก.  1 อัตรา 
-นวก.ตรวจสอบภายใน ปก. 1 อัตรา 
-นวก.จัดเก็บรายได้ ปก. 1 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 
อัตรา/ต าแหน่ง (ด าเนินการสรรหาเอง) 
ได้แก่  
- ผช.นายช่างโยธา  1 อัตรา 
- พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดกลาง 1 
อัตรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3)การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติของพนักงาน
งาน/ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส  

1. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน/ลูกจ้าง ตาม
สมรรถนะและมาตรฐานต าแหน่ง
ก าหนด ประกอบด้วย 
-สมรรถนะหลัก คะแนน 70 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 
คะแนน 30 
2.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรอง/ประเมินผลการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน ตามหนังสือ/
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
 

1.พนักงาน/ลูกจ้าง มีการเสนอผลงาน
การประเมินตามสัดส่วน หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขท่ีก าหนด 
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ัน
กลอง/คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครบทุกภาคส่วน  
3.มีการเปิดเผยค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ/ผลการประเมิน/การ
เปิดโอกาสการร้องทุกข์ส าหรับกรณี
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เปิดเผยและหลายช่องทาง 

ผลการวิเคราะห์ 
พนักงานส่วนต าบล 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 
(ต.ค.62- 31 มี.ค.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    2 คน 
ระดับดีมาก  จ านวน  13 คน 
ระดับดี       จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  
ครู 
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 
(ต.ค.62- 31 มี.ค.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    - คน 
ระดับดีมาก  จ านวน  4  คน 
ระดับดี     จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  
พนักงานจ้าง 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 
(ต.ค.62- 31 มี.ค.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    - คน 
ระดับดีมาก  จ านวน  20  คน 
ระดับดี     จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

    พนักงานส่วนต าบล 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 
(เม.ย.63- 30 ก.ย.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    15 คน 
ระดับดีมาก  จ านวน  - คน 
ระดับดี       จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  
ครู 
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 
(เม.ย.63- 30 ก.ย.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    - คน 
ระดับดีมาก  จ านวน  4  คน 
ระดับดี     จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  
พนักงานจ้าง 
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
(เม.ย.63- 30 ก.ย.63)  ดังนี้ 
ระดับดีเด่น  จ านวน    11 คน 
ระดับดีมาก  จ านวน     9  คน 
ระดับดี       จ านวน   – คน    
ระดับต้องปรับปรุง จ านวน – คน  
-ไม่มีการร้องทุกข์ผลการประเมิน    

 



 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรรักษามาตรการพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การบริหารงาน
บุคคลก าหนด 
- เห็นควรมีการก ากับ/ติดตาม /ควบคุม 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามระเบียบ
ก าหนด ไม่ให้เกินร้อยละ 40 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4) การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 

1. เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้างประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย 
ท่ีก าหนด 
2. เพื่อให้พนักงานสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
และเสียสละ 

1. มีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ด้านจริยธรรมและรักษาวินัย 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง/กิจกรรม 
2. ไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน/ลูกจ้างหรือการ
ประพฤติการทุจริต ในปี 2563 
3.ไม่มีข้อมูลหรือสถิติการ
สอบสวนวินัยของพนักงาน/
ลูกจ้างในปี 2563 

1. มีกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรของ อบต.
แม่พริก โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง  เมื่อ
วันท่ี 23 ก.ย. 2563  โดยมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย ศีลธรรม
ฯ ของพนักงาน/ลูกจ้าง  
- มีการกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
จิตสาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาฯ
เมื่อวันท่ี 18 มี.ค. 2563 
-ปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนการ
ประพฤติการทุจริตฯ การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน/ลูกจ้างหรือ  
- ปี 2563 ไม่มีข้อมูลหรือสถิติการ
สอบสวนวินัยของพนักงาน/ลูกจ้าง 

- พนักงาน/ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ คิดเป็นร้อย 100 
- พนักงาน/ลูกจ้าง ประพฤติปฏิบัติตน
และรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
คิดเป็นร้อย 100 
ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรรักษามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้อยู่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
- เห็นควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาจริยธรรมฯ 
ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับความสภาพปัญหา 
อุปสรรคท่ีปรับเปล่ียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

5) การพัฒนา
บุคลากร 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ความรู้ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานงาน
ให้ตรงตามสมรรถนะหรือ
มาตรฐานต าแหน่งก าหนด 
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

1.พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง 
ได้รับการฝึกอบรมโดยการจัด
อบรมเอง/เข้าร่วมฝึกอบรม ทุก
ต าแหน่ง อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อป ี
2.ระดับคะแนนความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชนอยู่ใน
ระดับไม่ต่ ากว่าดีหรือร้อยละ 60 

1. ปีงบประมาณ 2563 พนักงาน/
ลูกจ้าง ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้ 
- พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน 15 คน  
- พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน 
-ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
แก่ประชาชน (ท่ีประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก ม.ราชภัฏเชียงราย 
ปี 2563) ได้คะแนน 10 เต็ม หรือ
ระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

หลักสูตรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  
(จากร้อยละ 100) ดังนี้ 
-ระเบียบ กฎหมายฯ ท่ีเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 80 
-การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 20 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

6. การสร้าง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริมโอกาสและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
2.เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจแก่
บุคลากรในการรับราชการ/
การปฏิบัติหน้าท่ี 

1.เปิดโอกาสให้พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง สามารถสมัครสอบ
หรือเปล่ียนย้ายสายงานต าแหน่ง  
ทุกต าแหน่ง อย่างเสมอภาค และ
ไม่เปิดกั้นโอกาสความก้าวหน้า 
 

1. ปีงบประมาณ 2563 พนักงานส่วน
ต าบล ได้สมัครสอบสายงานผู้บริหาร 
และผ่านการขึ้นบัญชี ของ กสถ. 
ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 
1.1. พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งท่ี
สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 
ได้แก่ 
-นายด าเกิง บุญมา ต าแหน่ง หัวหน้า 
ส านักปลัด ต าแหน่งท่ีสอบและได้รับ
บรรจุ คือ รองปลัด อบต. (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ต้น) บรรจุ อบต.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
-นายพีรันธร ท้าวค า ต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายการเงิน ต าแหน่งท่ีสอบและบรรจุ 
คือ ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ต้น) บรรจุ อบต.แม่พริก จ.
เชียงราย 
- นายนัฐวุฒิ ดวงวัง ต าแหน่ง ผอ.กอง
การศึกษาฯ ต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ 
ผอ.กองการศึกษาฯ กลาง  
  

- จ านวนพนกังานส่วนต าบลสาย
ผู้บริหาร ไปสมัครสอบฯ จ านวน 3 คน 
ผ่านการขึ้นบัญชีฯ คิดเป็นระดับ
ความส าเร็จ ร้อยละ 100 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

6. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
พนักงาน/ลูกจ้าง 

1.เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจแก่
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. เพื่อให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ี
สมบูรณ์ มีความสุข 

1.ระดับความสุขในการท างานอยู่
ในระดับดีมาก หรือร้อยละ 90 
ขึน้ไป  
 

1. ปีงบประมาณ 2563 พนักงานส่วน
ต าบล /ลูกจ้าง รวมทั้งหมด 37 คน มี
ผลการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) จากผลการประเมิน ITA ประจ าปี 
2563 อยู่ในระดับ มีความสุขในการ
ท างานดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
100  

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน/
ลูกจ้างท่ี อบต.แม่พริก ได้ด าเนินการ 
ได้แก่  
-การให้สวัสดิการ เช่น อาหารกลางวัน 
การยกย่อง เชิดชูให้รางวัลในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ นอกจากท่ีระเบียบ
ก าหนดไว้ 
-การพัฒนาสถานท่ีท างาน ท่ีมีมุม
พักผ่อนและสภาพแวดล้อม ถูก
สุขลักษณะ 
-เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และพัฒนางาน 
-มีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี การส่งเสริมให้ได้รับ
การฝึกอบรมฯ ตามหลักสูตรต่าง ๆ  
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  
 
 ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 
 
 
 



ปัญหา/ อุปสรรค์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
- ปัญหาด้านการวางแผนก าลังคน ของ อบต.แม่พริก ยังคงมีต าแหน่งว่าง เช่น ผู้อ านวยการกองช่าง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น 
สาเหตุ เนื่องจากเป็นต าแหน่งท่ี อบต.แม่พริกร้องขอใช้บัญชีจากการแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในต าแหน่งดังกล่าว มีผู้สอบ
ผ่านการแข่งขันน้อยและหมดบัญชี  หรือไม่มีผู้ประสงค์จะเลือกบรรจุ ณ อบต.แม่พริก ประกอบกับ ต าแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การสรรหา/บรรจุแต่งต้ัง (ต าแหน่งว่าง) ท่ีต้องผ่านการสอบแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ จึงท าให้ตามแผนอัตราก าลัง ยังมีต าแหน่ง
ว่าง 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
    -  ผู้ก ากับดูแลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การบริหารงานบุคคลในการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วน 
       ต าบลให้สอดคล้องกับปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


