
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

1.ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1.1 จดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.
2564 –  พ.ศ. 2566) เพื่อใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างกรอบอัตราก าลงัที่รองรับ
ภารกิจตามอ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบ
เทศบาลต าบล 
 

-เพื่อให้เทศบาลมีโครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมและไม่ซ  าซ้อน 
-เพื่อให้เทศบาลมีการก าหนด
ต าแหน่งการจัดอตัราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้
อัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลป่า
ซาง 
 

เทศบาลต าบลป่าซาง มีการจดัท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ถูกต้อง
ครบถ้วน และ กทจ.จังหวัดเชียงราย 
มีมติเห็นชอบ พร้อมทั งประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564   
– 2566) 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 
2566 โดยความเห็นชอบของ กทจ.เชียงราย   
ครั งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
และเทศบาลต าบลป่าซาง ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เมื่อวันท่ี  1 
ตุลาคม 2563 
2.ด าเนินการปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 3 ปี 
ปรับปรุงครั งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การ
แบ่งงานภายใน และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
กองหรือส่วนราชการในเทศบาลต าบลป่าซาง ให้
เป็นไปตามประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่องมาตร  
ฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการบง่ส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 
3.ด าเนินการปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 3 ปี 
ปรับปรุงครั งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อก าหนดต าแหน่งเพิม่ รองรับภารกิจหน่วยงาน
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการปัจจุบัน การวิเคราะห์ภาระงาน 
การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ควรด าเนินการพิจารณาปรับปรุง
แผนอัตราในทุกๆ ปีงบประมาณ
เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
1.ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

 
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี (พ.ศ.
2564 –  พ.ศ. 2566) เพื่อใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่ 
รอง รับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเทศบาลต าบล 
 

-เพื่อให้เทศบาลมีโครงสรา้ง
การแบ่งงานและระบบงาน 
ที่เหมาะสมและไม่ซ  าซ้อน 
-เพื่อให้เทศบาลมีการก า 
หนดต าแหน่งการจัด
อัตราก าลัง โครงสรา้งให้
เหมาะสมกับอ านาจหนา้ที่
ของเทศบาล 
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้
อัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบล
ป่าซาง 
 

เทศบาลต าบลปา่ซาง มีการจัดท า
แผนอัตราก าลงั 3 ปี ถูกต้อง
ครบถว้น และ กทจ.จังหวัดเชียง  
ราย มีมติเห็นชอบ พร้อมทั ง
ประกาศใช้แผนอัตราก าลงั 3 ป ี
(พ.ศ.2564   – 2566) 

4.ด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- พ.ศ.2566)     
ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565   
เพื่อก าหนดต าแหน่งรองรับภารกิจหน่วยงานและ
การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการปัจจบุัน การวิเคราะห์ภาระงาน  
การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิด  
ของ คณะกรรมการ   ที่เก่ียวข้อง จ านวน 8 
อัตรา  คือ 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3.วศิวกรโยธา       
4.นายชา่งโยธา 5.พยาบาลวิชาชีพ                
6.พนักงานขับรถยนต์ 7.เจ้าพนกังานธุรการ 

ควรด าเนินการพิจารณาปรับปรงุ
แผนอัตราในทุกๆ ปีงบประมาณ
เพื่อให้  การก าหนดต าแหน่ง
รองรับภารกิจ ของหน่วยงาน  
และการพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับ สว่นราชการ
ในปัจจุบนั 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2.ด้านการสรรหาและบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.1 จัดท าและด าเนินการ
ตามแผน การสรรหา
ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร มีความ
ต่อเนื่องและมีบุคลากร
รับผิดชอบในแต่ละงาน
โดยตรง เพ่ือให้งานเกิดผล
สัมฤทธิ์มากที่สุด 
 
 
 
 
 

-มีอัตราต าแหน่งว่างใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
พ.ศ.2564-2566                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่
ด ารงต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง  
 (กรณีเทศบาลประสงค์ด าเนินการสรรหาผู้มาด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเอง/กรณีว่างใหม่)  
และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรรหาให้     
ดังนี  
รับโอนสายบริหาร 
1) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
2) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป   

ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
3) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  

ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข              

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
จ านวน 1 อัตรา       

ให้โอนสายบริหาร 1 อัตรา 
1) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
                                                                   

ให้มีการบรรจุและสรรหาให้ทันเวลา 
เนื่องจากภาระหน้าที่ ภารกิจของ
เทศบาลแต่ละส่วนราชการมีจ านวน
มาก ไม่ทันเวลาท าให้การปฏิบัติงาน
ล้าช้าตามท่ีก าหนด 
การสรรหาล่าช้า ต าแหน่งว่างงาน 
ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่            
ให้มีกระบวนการสรรหาให้เร็ว ได้
บุคลากรทันต่อการปฏิบัติงาน 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2.ด้านการสรรหาและบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.1 จัดท าและด าเนินการ
ตามแผน การสรรหา
ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือ
โอนย้าย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร มีความ
ต่อเนื่องและมีบุคลากร
รับผิดชอบในแต่ละงาน
โดยตรง เพ่ือให้งานเกิดผล
สัมฤทธิ์มากที่สุด 
 
 
 
 
 

-มีอัตราต าแหน่งว่างใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
พ.ศ.2564-2566                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่
ด ารงต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง  
 (กรณีเทศบาลประสงค์ด าเนินการสรรหาผู้มาด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเอง/กรณีว่างใหม่)  
และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรรหาให้     
ดังนี  
ย้ายและแต่งตั งสายบริหาร 

1) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 

2.1.2 บรรจุและแต่งตั งพนักงานเทศบาล ขอใช้บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 1 อัตรา 
        1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) จ านวน 1 อัตรา 
                                                                   

ให้มีการบรรจุและสรรหาให้ทันเวลา 
เนื่องจากภาระหน้าที่ ภารกิจของ
เทศบาลแต่ละส่วนราชการมีจ านวน
มาก ไม่ทันเวลาท าให้การปฏิบัติงาน
ล้าช้าตามท่ีก าหนด 
การสรรหาล่าช้า ต าแหน่งว่างงาน 
ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่            
ให้มีกระบวนการสรรหาให้เร็ว ได้
บุคลากรทันต่อการปฏิบัติงาน 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2.ด้านการสรรหาและบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

.1 จัดท าและด าเนินการตาม
แผน การสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน
องค์กร มีความต่อเนื่องและมี
บุคลากรรับผิดชอบในแตล่ะงาน
โดยตรง เพื่อให้งานเกิดผล
สัมฤทธิ์มากที่สุด 

 มีอัตราต าแหน่งว่างในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564 -
2566 

2.1.3 ด าเนินการประกาศรับโอน/ให้โอนพนักงาน
เทศบาลที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร จ านวน  4  
อัตรา 
   1) รับโอนนางสิริรัตน์ ราชคม ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 
   2) รับโอน นายชวภณ จินมานะสุข ต าแหน่ง    
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร ระดับช านาญการ                  
   3) รับโอน นางสาวนลินี วันชยั ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุ ระดบัปฏบิัติการ                             
   4) รับโอน นายศุภกิจ กุลสุทธิ ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
   5) รับโอน นายสทุธิพงษ์ สิทธิเขตกรณ์ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน 
   

มีการโยกย้ายบ่อยครั ง ท าให้งาน
ล่าชา้ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรไม่
เพียงพอกับต าแหน่งวา่ง เห็น
ควรสรรหาให้เพียงพอ ก าหนด
ระยะเวลาในการโยกย้าย 
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3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3.1 จัดท าแผนพฒันาบุคลากร
ให้สอดคล้องตามความจ าเปน็
และความต้องการในการพัฒนา
ของบุคลากรทุกส่วนราชการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ 
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการในทุกๆต าแหน่ง 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

 

เทศบาลต าบลปา่ซาง มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรก าลัง 3 ป ี
ถูกต้องครบถ้วนและ กทจ.เชียงราย 
มีมติเห็นชอบพร้อมทั งประกาศใช้
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.
2564-2566) 

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2564-2566 โดยมีการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพควรด าเนนิการ
ส ารวจความต้องการในการ 
พัฒนาของบุคลากรแต่ละ 
ต าแหน่งเพื่อได้กระบวนการและ
วิธีการพัฒนาตรงกับความ 
ต้องการ 

3.2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วน
ท้องถิน่พัฒนาตนเองด้วยการ
ฝึกอบรมตามต าแหน่ง 

เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ในหน่วยงาน 

บุคลากรเกิดการพัฒนาด้วยตนเอง 
และเกดิประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การท างาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมที่มเีนื อหา
สอดคล้องกับต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- โครงการ/กิจกรรมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565  โครงจรยิธรรมผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ประจ าปี 
2565 
- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนกังานครูเทศบาล 
และพนักงานจ้าง เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
 E-learning จากอินเตอร์เนต็และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆ  
ต าแหน่งงานในองค์กร 

3.3 จัดให้มีการประเมินพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
ก าหนด 

เพื่อให้การพัฒนาถูกต้องและตรง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาและน า 
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้
ตรงกับต าแหน่ง 

 มีการประเมินบุคลากรในหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณา
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรอืฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

จัดให้มีการพัฒนาด้านความรู ้
และด้านทักษะในการท างานไป
พร้อมๆ กันเพ่ือประสิทธิภาพใน
การท างาน 



 

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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4.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4.1 จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ราชการที่เปน็ธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได ้

เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความ
โปร่งใส และสร้างมาตรฐานใน
การประเมินผลในองค์กร 

 
 
 
 
 

กระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ราชการ ที่เปน็ธรรม เสมอภาคเสมอ
ปลาย 

หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผล
การปฏิบัติราชการ  
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน 
 อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

การด าเนินการแต่งตั ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปโดย
ความชอบธรรม 

 
 

4.2 จัดให้มีการพิจารณา 
ความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่าง 
เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถ 
ตรวจสอบได ้

-เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
-พิจารณาเลื่อนขั นเงนิเดือน
เป็นไปตามผลการประเมินและ
ประกาศหลักเกณฑ์ 
 

บุคลากรได้รบัการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคน 

พิจารณาเลื่อนขั นเงนิเดือนพนักงาน ให้เป็นไป
ตามผลการประเมินผลการปฏบิตัิหน้าที่ราชการ 
ผ่านกระบวนการ ตามค าสั่งเลื่อนขั นเงินเดือน 
และรายงาน 
การประชุม 
 
 
 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมิน 
ผลการปฏบิัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 
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5.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบงัคับ
เทศบาลต าบล 
ป่าซาง ว่าดว้ยจรรยาบรรณ 
ข้อราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

- เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤต ิ
ของข้าราชการ 
- ยืดถือเป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
- ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กร 
และข้าราชการในทุกระดบั 

จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการประจ าปี และมี
แนวทางปฏิบัตติามประมวล
จริยธรรม 

-ประชาสัมพนัธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคบั 
เทศบาลต าบลปา่ซาง วา่ด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรมส าหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจา้ง 

เสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิ
ความรู้ในด้านประมวลจริยธรรม 

5.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบงาน 
แก่ผู้ใต้บังคับบญัชา  
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใตบ้ังคับ 
บัญชาให้ปฏิบัติงานตาม 
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหนา้ที่ได้
ตรงกบัต าแหน่งและใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อ
ป้องกันความมอบหมายงานที่ 
ซ  าซ้อน 

เทศบาลต าบลปา่ซาง จดัท าค าสั่ง 
แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร 

ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง  

การหมอบหมายงานต้อง
ด าเนินการตามก าหนดมาตรฐาน
ของแต่ละต าแหน่ง รวมถึง
พิจารณาถึงความรู้ความสามรถ
ของแต่ละบุคคลประกอบ 

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตงิาน 
ตามแผนการเริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินยั
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564-2566 

มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องการการทุจริตคอรัปชั่น 

เสริมสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิ
ความรู้ในด้านด าเนนิการส่งเสรมิ
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ 
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เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
6.การสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
 
ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

 
6.1 จัดท าแผนความก้าวหนา้ใน
สายอาชีพของเทศบาลต าบล 

 
 
 

เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อให้บุคลากรทราบถึง 
หลักเกณฑ์และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

บุคลากรสามารถทราบถึงเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในต าแหนง่งาน
ตนเอง และสามารถเตรียมความ
พร้อมได้ครบถ้วนสนบูรณ ์

หน่วยงานมีการจัดประชาสัมพนัธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร 
ทราบ พร้อมทั งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
หลากหลายวิธี และหลายแหล่ง
ความรู้ที่แตกต่างกัน 

6.2 ประชาสัมพันธ์และเผย 
แพร่เส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 
 

เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างความพร้อมให้กับ
บุคลากร 

บุคลากรสามารถทราบถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในต าแหนง่งานของ 
ตนเอง และสามารถเตรียมความ
พร้อมได้ครบถ้วนสมบูรณ ์

หน่วยงานมีการจัดท า KM ประชาสัมพนัธ์เสน้ทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
 

เสริมสร้างองค์ความรู้จาก
หลากหลายวิธี และแหล่งความรู้ 
ที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  1.บุคลากรเทศบาลต าบลป่าซาง ยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ยังขาดการพัฒนาหลายด้าน ขาดการสนับสนุนส่งเสริม                                                  
                        ในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
  2.การท างานยังใช้คนไม่ถูกกับงาน ไม่ตรงกับมาตรฐานต าแหน่งหรือความสามารถของบุคลากร 

3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ มีจ ากัด ที่จะใช้พัฒนาบุคลากรได้ครบทุกสายงาน  
  4. มีการโอนย้าย บ่อยท าให้งานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.ควรมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถทุกต าแหน่ง 
 2. ไม่ควรมีการโอนย้ายบ่อยครั้ง ขาดความต่อเนื่องในการท างาน  
 

 
 
 
 

 


