
 
 
 

 
 

รายงานผล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รอบระเวลาครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 
 



  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก รวมท้ังหมด 7 
ประการ ดังนี้ 

1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเล่ือนขั้นเงินเดือน การโอนย้ายและกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 

2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังแลกเปล่ียน เรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานให้มี

ทักษะและสมรรถนะในการพัฒนาตามสายอาชีพ 
4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิ 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ

ขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
6. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมเหมาะสม 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงาน 
 
โดยภายใต้แนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เป่ียมด้วยจริยธรรม เข้าถึง

ประชาชน ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงานอย่างสูงสุด 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 
3. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลแม่พริก 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น 

เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 
3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูง 
   ใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 



โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉล่ียของข้าราชการกรมท่ีผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาเฉล่ียต่อคนต่อปี 
 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 

จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการรายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าป ี

งบประมาณ 2564 รอบระเวลาครั้งท่ี 1 (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน จึงขอรายงานผลการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 



ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล 
ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ช่วงระยะเวลาที่
ด าเนินการ  
(ปี 2564) 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผา่นการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อป ี

1.1 โครงการปรับปรุงความรูค้วามสามารถ
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 โครงการพัฒนาขา้ราชการที่อยู่ระหวา่ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต.แม่พริก 
 

ต.ค.63 – มี.ค. 64 - ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรูค้วามสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของข้าราชการที่ผา่นการ
ทดลองงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เขา้รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 

-การฝึกอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกับ พรบ.
สาธารณสขุ โรคโควิด-
19 
-การฝึกอบรมการ
พัฒนา IT ของกระทรวง
ดิจิทัลฯ 
 
 
 
 
- การส่งบุคลากรบรรจุ
ใหม่จ านวน 2 ราย ร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรม
ของสถาบันพฒันา
บุคลากรท้องถิ่น  
 
 
 
 
-การจัดฝึกอบรมเรื่อง
การใช้พลังงานทดแทน
แบบครบวงจร ของ 
กรมพลังงาน 

-พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง จ านวน 37 
คน เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรม วันที่ 25 พ.ย.
63 
- พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจ านวน 30 
คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ 
ศุนย์ ICT ต าบลแม่พริก 
วันที่ 20 ม.ค.64 
 
-รายนายนพกาจน์ 
ขุนทอง นวก.พัสดุ และ
นางสาวคะนึงนิจ มีใจดี 
นวก.ตรวจสอบภายใน 
- ผลการประเมินการผา่น
ทดลองการปฏิบัติ
ราชการอยุ่ในระดับร้อยละ 
90 
 
-มีพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง จ านวน 20 
คนและประชาชนทั่วไป 
50 คน วันที่ 8 ธ.ค.63 



 
 
 
 

1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม ่
 
 
 
 
 
1.5 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมเองหรือกับหน่วยงานภายนอก 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เขา้รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เขา้รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

-การจัดฝึกอบรมความรู้
เรื่องภาษีท้องถิ่น (ป้าย,
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
ซึ่งมีผลบังคับ ปี 2564 
และมีการออก
กฎกระทรวงต่าง ๆ มีผล
บังคับใชใ้หม ่
 
-มีการส่งบุคลากรเขา้
ร่วมการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 
ท้งจัดฝึกอบรมเองและ
ส่งเข้าร่วม 
 
 
 

-มีพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 25 คน และ
ประชาชนทั่วไป 80 คน 
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64 
 
 
 
 
1.อบต.จัดฝึกอบรมเอง 
ในรอบ ต.ค.63- มี.ค.64 
รวม 6 เรื่อง/หลักสูตร 
-กฎหมายทั่วไป 
-การพัฒนา IT 
-ความรู้เรื่องภาษีฯ 
-ความรู้เรื่องพลังงาน
ทดแทน 
-การบริหารขยะ 
-การพัฒนา ITA 
จัดอบรมเอง    คิดเป็น
ร้อยละ 50  
2.อบต.ส่งบุคลากรเขา้
ร่วมการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่าง ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของบุคลากร
ที่มีอยู่ 



ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

(ปี 2564) 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนใหแ้ก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้ารว่ม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
 

2.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ  ประจ าปี 2564-66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.ว่าด้วย
จรรยาพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 – มี.ค.64 - ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของบุคลากรกร
ที่รู้ข้อบังคับ 
 
 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

-การจัดกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตสากล 
9 ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจัดท าประกาศ
มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล  
 
 
-โครงการอ านวยความ
สะดวกและลดขั้นตอน
การให้บริการแก่
ประชาชน  
 
 
 
 

-พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 60 คน ร่วม
กิจกรรม สัปดาห์การส่งเสริม
และการต่อต้านการทุจริต
สากล รูปแบบกิจกรรม ม ี
การมอบเกรียรติบัตรแก่ผู้ท า
คุณประโยชน์ การให้ความรู้
เรื่องการมีส่วนร่วมการป้องกัน
การทุจริต และการเดินรณรงค ์
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธ.ค. 63 
 
-การจัดท าประกาศมาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงาน  
มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.63 
เป็นไปต้น 
 
-มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวม 
25 คน ออกให้บริการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 
2564  
 
 
 
 



2.4 โครงการการสรา้งจิตอาสา -จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

-มีการด าเนินการ
โครงการจิตอาสา การ
พัฒนาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 

-มีผู้ร่วมกิจกรรม 100 คนจัด
กิจกรรมในรูปแบบ  
- การบ าเพ็ญประโยชน์ที่สวน
สาธารณศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช วันที่ 18 
ม.ค. 64 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการ
พัฒนา(ปี 
2564) 

ตัวชีว้ัดโครงการ 
วิธีการ 

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3.1 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมเองหรือกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
Leadership Competency แบบ 360 
องศา 
 

ต.ค.63 –มี.ค.64 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 
ได้รับความรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ของผู้ที่เข้ารับการอบรม 
 
 - ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-การจัดฝึกอบรมเอง หรือ
การประชุมเชิงปฏบิัติการ  
หรือการสอนงาน  หรือการ
ให้ค าปรึกษาหรือส่งบคุลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

-ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี มีบุคลการได้รับการ
ฝึกอบรม แยกเป็น 
-พนักงานส่วนต าบล คิดเป็น
ร้อยละ 70 
-พนักงานจ้างฯ คิดเป็นร้อยละ  
60 
-คณะผู้บริหาร คิดเป็น ร้อยละ  
50 
- ส.อบต. คิดเป็นร้อยละ 50 
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน เช่น 
-สถ.จ.เชียงราย 
-กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
-กระทรวงดิจิทัลฯ 
-กระทรวงพัฒนาสังคมและ
มั่นคงของมนุษย์ 
- อปท.จัดฝึกอบรมเอง เป็นต้น 
 

- 
 
 
 



ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 

ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการ

พัฒนา 
(ปี 2564) 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการด าเนินการ ผลของการด าเนินการ 

4.สร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
การสร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
3. จ านวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (Quality of work 
life) 

4.1. โครงการอบรมหรือศึกษาดูงาน
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 
 
4.2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 
  
4.3 อบรมพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 ประกาศเกียรติคุณพนักงาน
ดีเด่น 
 
 

ต.ค.63 – มี.ค.64 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
-  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ Big 
Cleaning Day  
- ร้อยละของจ านวนบุคลาการที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -บุคลากรมคีวามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มปีระสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์
การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 
 
 
 
-การจัดท าความสะอาด
อาคาร สถานที่ราชการของ 
อบต.แม่พริก และสถานที่
ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อยุ่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
- การบ าเพ็ญประโยชน์ที่สวนสา
ธารณศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช วันที่ 18 ม.ค. 64 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวัน
ท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.64 
- การจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่าย 
สะดวก 
- การช่วยการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร ส านักงาน เพื่อ
รองรับการให้บริการประชาชน 
- บุคลากรภายในร่วมกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 100 
 

- 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
 - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  และ 
 - กิจกรรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

-จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

-การจัดฝึกอบรมเรื่องการ
พัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน 
ITA  
 
 
-การจัดกิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 64 

 

-มีคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้ารว่ม
การฝึกอบรมและถอดบทเรียน
ร่วมกัน จ านวน 35 คน โดยความ
ร่วมมือของ ส านักงาน ป.ป.ช.จ.
เชียงราย 
-มีพนักงานและคณะผู้บริหาร ส.
อบต. ร่วมกิจกรรม จ านวน 60 
คน 
 



สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
ระดับผลการประเมิน 

ต้องปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที ่1 
1.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร
จัดการการพัฒนา 

 
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการทีผ่่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

   
 
 
 

√ 

 
√ 

 

ตัว ชี้ วั ดแผน งาน โครงการพัฒ นาบุ คลากรตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา การเขา้ถึง
ประชาชนใหแ้ก่ขา้ราชการทุกระดับชั้น 

 
 
1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพฒันา หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 

    
 

√ 

 

ตัว ชี้ วั ดแผน งาน โครงการพั ฒ นาบุ คลากรตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
3. สร้างภาวะผู้น าและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแขง็
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใชใ้นการจูงใจพัฒนาและมอบหมาย
งานผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 
1.จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบคุลากรต่อผู้บังคับบัญชา 

   

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

ตัว ชี้ วั ดแผน งาน โครงการพัฒ นาบุ คลากรตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
4.สร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 
1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพฒันา หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการสร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
3. จ านวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
(Quality of work life) 

    
 
 

√ 

 
 
 
 
 

√ 
 

 

√ 



หมายเหตุ  
 

เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 
 

    ระดับค่าคะแนน (ร้อยละ)     ระดับเกณฑ์แปลผลการประเมิน 
      0 – 60   ต้องปรับปรุง 
     61 – 70   น้อย 
     71 – 80   ปานกลาง 
     81 – 90   มาก 
     91 – 100    มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับความส าเร็จในการ ด าเนินการตามอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (2564 -2566) 

อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
สถานะ (ต าแหน่ง) 

1 12-3-00-1101-001 นายศักด์ิชัย   เป็งค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 
(กลาง) 

ไม่ว่าง 

2 12-3-00-1101-001 ว่าที่ร.ต. ชลิต ศรีจันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 
(ต้น) 

ไม่ว่าง 

 ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล    
3 12-3-01-2101-001 ว่าง หัวหน้าส านักปลัด อบต. อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
ว่าง 

ร้องของให้ กสถ.ด าเนินการ
สอบแข่งขันตามหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง 

4 12-3-01-3103-001 นางสาวรวิดา อุตธรรมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ไม่ว่าง 
5 12-3-01-3801-001 นางสาวคนึงนิจ มีใจดี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ไม่ว่าง 
6 12-3-01-3101-001 นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั่วไป ไม่ว่าง 
7 12-3-01-4101-001 นางสาวนงคราญ กรีรัตยากร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ไม่ว่าง 
8 12-3-01-4905-001 นายจักรี  ปิงเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ไม่ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

9 - นางสาวพรรณพนัช  ค าตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ไม่ว่าง 
10 - นายกฤษฎา  ผัสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ไม่ว่าง 
11 - นายแอ๊ด  ยาวิไร พนักงานขับรถยนต์ - ไม่ว่าง 
12 - นายบรรพต  ดวงไทย พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง - ไม่ว่าง 

 พนักงานจ้างทั่วไป     
13 - นายวัฒนา  ไชยวงศ์ คนงาน - ไม่ว่าง 
14 - นายวิษณุ  อวดเขต คนงาน - ไม่ว่าง 
15 - นายอัษฎางค์  เวียงโอสถ คนงาน - ไม่ว่าง 
16 - นางแสงหล้า  ก๋องบุญ นักการภารโรง - ไม่ว่าง 

 



 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
สถานะ (ต าแหน่ง) 

 กองคลัง    
17 12-3-04-2102-001 นายพีรันธร  ท้าวค า ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
ไม่ว่าง 

18 12-3-04-3204-001 นายนพกาจญ์  ขุนทอง นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ไม่ว่าง 
19 12-3-04-3203-001 นางสาวณิชกานต์  เตชะบุญ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ไม่ว่าง 
20 12-3-04-4203-001 นางสาวรัชนี  องอาจ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ไม่ว่าง 

 ฝ่ายการเงิน    
21 12-3-04-2102-002 นางสาวโขมณภัส ค าแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงิน อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
ไม่ว่าง 

22 12-3-04-3201-001 นางสาวปวีณา  ปงิเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ไม่ว่าง 
23 12-3-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ว่าง 

ร้องของให้ กสถ. ด าเนินการ
สอบแข่งขัน และปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
24  - นางวราภรณ์  ฝอยทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ไม่ว่าง 
25  - นางรัตนา  ดวงปิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ไม่ว่าง 

 พนักงานจ้างทั่วไป    
26 - นางรุจิรา  อินทวี คนงาน - ไม่ว่าง 
27 - นางสาวธนันพร ก าลังประสิทธิ์ คนงาน - ไม่ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ ต าแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ต าแหน่งประเภท 

/ประเภท 
สถานะ (ต าแหน่ง) 

 กองช่าง    
28 12-3-05-2103-001 - ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
ว่าง 

ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน 
ด าเนินการตามหนังสือสังการที่เก่ียวข้อง 

29 12-3-05-4701-001 ว่าที่ ร.ต.ภานุรัตน์  ใจยวน นายช่างโยธา ทั่วไป ไม่ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    

30  นางสาววารุณี ขจร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ไม่ว่าง 
31 - นายวรัญญู  พรหมทัศน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา - ไม่ว่าง 
32 - นายสมเกียรต์ิ  พุทธิมา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง - ไม่ว่าง 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
33 12-3-08-2107-001 นายนัฐวุฒิ  ดวงวัง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการท้องถิ่น 

(ต้น) 
ไม่ว่าง 

34 12-3-08-3803-001 นางสาวภารวี  อภิการสกุลชัย นักวิชาการศึกษา วิชาการ ไม่ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    

35 - นายวันชัย  อาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ไม่ว่าง 
36 123086600485 

 
ว่าง ครู ครูผู้ช่วย ว่าง 

ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน 
ด าเนินการตามหนังสือสังการที่เก่ียวข้อง 

37 123086600486 นางอรพินธ์  ธรรมโน ครู ค.ศ.2 ไม่ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    

38 - นางอรุณี  ศรีเลาว์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - ไม่ว่าง 
39 - นางสาวเรืองริณ  บุญรักษ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - ไม่ว่าง 
40 - นางอรชนันท์  ทาวงศ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - ไม่ว่าง 
41 123086600487 นางมณฑิตา  ดวงวัง ครู ค.ศ.2 ไม่ว่าง 
42 123086600488 นางรัตนา  ดีน้อย ครู ค.ศ.2 ไม่ว่าง 



 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
43 - นางรุ่งอ าไพ  สุเมธาลังการ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - ไม่ว่าง 
44 123086600489 นางรุ่งรัตน์  โพธิ์ทอง ครู ค.ศ.1 ไม่ว่าง 

 หน่วยตรวจสอบภายใน    
45 12-3-12-3205-001 ว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิฃาการ ว่าง 

ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน 
ด าเนินการตามหนังสือสังการที่เก่ียวข้อง 

 
 หมายเหตุ   อัตราว่าง/ไม่มีคนครอง เนื่องจากติดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ที่ต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด าเนินสอบหรือสรรหามาบรรจุแต่งต้ังฯและ อปท.ประสงค์
ขอใช้บัญชีบรรจุแต่งต้ังจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
    ร้อยละของการสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 2564-2566  
   แบ่งเป็น 

1. พนักงานส่วนต าบล รวม  24 อัตรา  มีคนครอง 20  อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 83.33    ต าแหนง่ว่าง 4 อัตรา คิดเป็น 16.66 
2. พนักงานจ้างจ้าง   รวม   21 อัตรา   มีคนครอง 21  อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 100     

 
 
 
 



 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ท้ังนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรการบริหารส่วนต าบลแม่พริก  ท้ังนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดท่ีมาของข้อมูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีมา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการท่ีควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนท่ีจะ
หายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
การบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนท่ีจะทดแทนก าลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและจ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 

 
 
 



สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า 
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

  1. จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี   
- การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้      
- อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว     
- มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี     
- ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี    
- มีระบบบริหารงานบุคคล                                                                                            

 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดความกระตือรือร้น 
- มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
- พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น  
  นักทรัพยากรบุคคล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่าง การเงิน และนิติกร          
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

 

  3. โอกาส (Opportunities) 
 - ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ในระดับดี 

- มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน        
- บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
  

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูน 
  ความรู้ให้  ความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะท างานได้   
  ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จ านวนประชากร  และภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 
๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกให้มีคุณลักษณะตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี ซึ่งจะเป็น 
Competency  ท่ีช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน  โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียาก โดดเด่น และท้าทาย 
       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 
 

 



  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ  ทักษะความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบที ่2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
1 . ให้ ค านึ งถึ งระบบการบ ริห ารผลงาน  (Performance Management) โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะท่ีใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยปริก จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
          ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 



 
ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 

ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
            การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 
70 คะแนน  

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
   โดยในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
   ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00-ร้อยละ 89.99 
   ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00-ร้อยละ 79.99 

ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00-ร้อยละ 69.99 
   ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
    
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
        2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ 
 



 
พนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/

ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

     3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
  3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ ได้แก่  
   ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ 95  ถึง 100  คะแนน 
   ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
   ดี ต้ังแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน   
   พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
   ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 65   คะแนน 

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 เม่ือครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริกก าหนด 
  ขั้นตอนท่ี 2 จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ 
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
      ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปใช้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
และเล่ือนอัตราค่าตอบแทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
 

สวัสดิการของบุคลากรในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  

 
ล าดับท่ี รายการสวัสดิการ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 

1 ค่ารักษาพยาบาล √ √ 
2 ค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อท่ีอยู่อาศัย √ √ 
3 ค่าเล่าเรียนบุตร √ √ 
4 ประกันสังคม - √ 
5 เงินบ าเหน็จ/บ านาญ √ √ 
6 ทุนการศึกษา √ √ 
7 เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) √ √ 
8 สิทธิการลา  √ √ 
9 อื่น ๆ เช่น เงินนอกเวลา เงินค่าท าขวัญ 

เป็นต้น 
√ √ 

 
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  หรือท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจ าปีฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
4. ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และ (ฉบับท่ี 
2 ) พ.ศ. 2549 หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
5. ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ.2541 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 และ 
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2549 หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6. ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินท าขวัญ ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546 
7. พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 รวมทั้งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมทั้งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/9/17128_3_1473147677063.pdf?time=1479100449267


 
ปัญหา / อุสรรค์ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมีข้อจ ากัด ไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน  
2. ความเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว  
3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานมีหลายฉบับ เกิดความคลุมเครือ ไม่ 

สอดคล้องกัน เกิดปัญหาในการตีความ ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความล่าช้าในการน ามาปฏิบัติ 
 4. การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสภาพพื้นท่ี

และความห่างไกล  
5.ข้อจ ากัดของงบประมาณ ท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการท้ังองค์กร 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา  
1. จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรท้ังอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตราก าลัง พนักงานจ้าง 

โดยยึดหลักการวางคนให้เหมาะกับงาน 
 2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน  

การปฎิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม 
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  
4. หน่วยงานท่ีก ากับดูแล ควรจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ อปท. เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. 

 
 
 
 
 


