
 

 

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ.2564 – 
พ.ศ. 2566) เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง  
กรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกไขปญหา 
และเตรียมความพรอมดานกําลังคนรองรับ
สถานการณในอนาคต 

1.1.1 ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2564 –    พ.ศ.2566) เสนอความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) พิจาณาใหความ
เห็นชอบ 

 1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนการสรรหา
พนักงานสวนทองถ่ินและพนักงานจางใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงหรือการขาดกําลังคนโดยมุงเนน
ใหมีอัตราวาง 

1.2.1 ดําเนินการประกาศรับโอนพนักงาน
เทศบาลท่ีดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร (การ
กรณีวางเกิน 60 วันให กสถ.ดําเนินการ      
สรรหา )จํานวน  5  อัตรา 
 1) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง ) จํานวน 1 อัตรา  
2)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เลขที่ตําแหนง     จํานวน  1 อัตรา
3) หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
4) หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)    
จํานวน 1 อัตรา     
5) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ
ตน)  จํานวน  1 อัตรา                        

  1.2.2 ดําเนินการประกาศรับโอนพนักงาน
เทศบาลท่ีดํารงตําแหนงสายบริหารที่วาง   
(กรณีเทศบาลประสงคดําเนินการสรรหาผูมา
ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารทีว่างเอง/กรณี
วางใหม ) จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้
  1) หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับตน ) เลขที่ตําแหนง  12-2-01-
2101-002  จํานวน 1 อัตรา  
2) หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน)   เลขที่ตําแหนง 12-2-o1-2101-
003 จํานวน 1 อัตรา                          

 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ.2564 – 
พ.ศ. 2566) เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง  
กรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกไขปญหา 
และเตรียมความพรอมดานกําลังคนรองรับ
สถานการณในอนาคต 

1.2.3 ดําเนินการรองขอใหคณะกรรมการกลาง
การสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น (กสถ.) 
เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน จํานวน 2 อัตรา  
ดังนี้         
1) เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว     
จํานวน   1 อัตรา                  
2) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา                                                                                                 

  1.2.4 ดําเนินการประกาศรับโอน/ใหโอน
พนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร  จํานวน  1  อัตรา 
 1)  รับโอนนายผดุงศิลป  อินทะรังส ี      
เลขที่ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศกึษา               
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)                
2)  รับโอนนางสาวพรพิมล  ทรายสาลี 
ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ              
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
3) รับโอน นายชิตชัย  ปนทรายมูล           
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  
4) ใหโอน นายศตวรรษ  ลือเลิศ                 
ตําแหนง   ผูอํานวยการกองการศึกษา (นัก
บริหารการศึกษา ระดับกลาง )  
                       

  1.2.5 ดําเนินการสรรหาพนักงานจางประจําป
งบประมาณ 2564 จํานวน  4 ตําแหนง             
1.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา             
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา            
                              จํานวน 1 อัตรา  
3.พนักงานขับรถยนต    จํานวน 1 อัตรา  
4.พนักงานจางทั่วไป     จํานวน 1 อัตรา                         

 
 
 
 

 1.2.6 ดําเนินการประกาศการรับโอน(ยาย)   
ในชองทางดังนี้ 
1) ปดประกาศ ณ  บอรดประชาสัมพันธ 
เทศบาลตําบลปาซาง 
2) เว็ปไซตเทศบาลตําบลปาซาง  
www.Pasangmaechan.com 
3) facebooK เทศบาลตําบลปาซาง 
4) สงหนังสือประชาสัมพันธใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่นภายในจังหวัดเชียงรายและ
ทองถิ่นจังหวัดทุกแหง 

 
 



 

 

ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

2.ดานการพัฒนา 
 
 
 
 

2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตาม 
ความจําเปนและความตองการในการพัฒนาของ
บุคลากรทุกสวนราชการ 

2.1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการวิเคราะห
สภาพปญหาและความตองการของบุคลากรใน
หนวยงาน 

2.2 นําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.2.1 เว็ปไซตของเทศบาลตําบลปาซาง 
www.Pasangmaechan.com 
 
2.2.2 ระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ิน
แหงชาติ (LHR) 
1.2.3 มีการนําเครื่องอาน Smart Card มาใช
เพ่ือดึงขอมูลบุคคล 
 

2.3 สงเสริมใหพนักงานสวนทองถิ่นพัฒนาตนเอง
ดวยการฝกอบรมตามตําแหนง 

2.3.1 สงบุคลากรเขารับการอบรมหรือ
ฝกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคลองกับตําแหนงหรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
2.3.2 โครงการ/กิจกรรมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2564 จริยธรรม
ผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของ
รัฐ 
2.3.3 สงเสริมใหพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง เรียนรูดวยตนเองใน
ระบบ E-learning 

2.4 จัดใหมีการประเมินพนักงานสวนทองถ่ินตาม
เกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะที่
กําหนด 

2.4.1มีการประเมินบุคลากรในหนวยงานตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณา
จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมหรือฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตาม
สายงาน 

3.ดานการรักษาไว 
 
 
 
 
 

3.1 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจง
เวียนใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
และพนักงานจางทราบ 
 

3.1.1 ประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาใน
สายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ 
3.1.2 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับความกาวหนาใน
สายงาน 

3.2 กําหนดใหจัดกิจกรรมในการเชื่อม
ความสัมพันธและความสามัคคีของบุคลากร 

3.2.1 ดําเนินการโครงการสรางความผูกพัน
ภายในหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

3.ดานการรักษาไว 3.2 กําหนดใหจัดกิจกรรมในการเชื่อม
ความสัมพันธและความสามัคคีของบุคลากร 

3.2.2 ดําเนินการกิจกรรม 5 ส ประจําป
งบประมาณ 2564 

3.3 ปรับปรุงฐานขอมูลระบบบุคลากรทองถ่ิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปน
ปจจุบัน 

3.3.1 ดําเนินการบันทึกขอมูลแผนอัตรากําลัง 
ผูครองตําแหนงอัตราวาง และทะเบียนประวัติ
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงใน
สายงาน คําสั่ง และอัตราเงนิเดือน ของบุคลากร
ครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน ในระบบ
ศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ
(LHR)                         
 

3.4 จัดกิจกรรมการยกยองชมเชยบุคลากร 
เชน การคัดเลือก พนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจางดีเดน การคัดเลือกบุคคลตนแบบ 
เพ่ือเปนการเสริมสรางความรักผูกพันระหวาง
บุคลากรกับเทศบาล และหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยาง ให
ผูบังคบับัญชารายงานใหนายกเทศมนตรี
รับทราบเพ่ือพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

3.4.1 ดําเนินการโครงพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางดีเดน  
ของเทศบาลตําบลปาซาง ประจําป 2564         
ในชองทางดังนี้  
1.ปดประกาศ ณ บอรดประชาสัมพันธ   
เทศบาลตําบลปาซาง 
2.เว็ปไซตของเทศบาลตําบลปาซาง 
www.Pasangmaechan.com 
3.facebook เทศบาลตําบลปาซาง 
 
 
3.4.2 ประชาสัมพันธผลการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง
ดีเดนของเทศบาลตําบลปาซาง ประจําป 
25643.4.1 ดําเนินการโครงพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางดีเดน  
ของเทศบาลตําบลปาซาง ประจําป 2564         
ในชองทางดังนี้  
1.ปดประกาศ ณ บอรดประชาสัมพันธ   
เทศบาลตําบลปาซาง 
2.เว็ปไซตของเทศบาลตําบลปาซาง 
www.Pasangmaechan.com 
3.facebook เทศบาลตําบลปาซาง 

  
 
 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

3.ดานการรักษาไว 3.5 ดําเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการ
ตางๆ ตามที่ระเบียบกําหนด 

3.5.1 การขอพระราชทานเครื่องราชย
อิสริยาภรณประจําป 2564 

3.6 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางประจําและพนักงานจางเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีที่เทศบาลกําหนดพรอมทั้ง
ใหการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพ่ิมคาจาง การ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนไปตามชวงเวลาที่
กําหนด หากมีบุคคลรองเรียนรองขอความ
เปนธรรมใหรวบรวมและรีบเสนอ
นายกเทศมนตรีพิจารณาโดยดวน 

3.6.1 ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง 
1) ตนรอบการประเมินพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ไดจัดทํา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครบทุกคน 
2) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
3) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงาน 
3.6.2 ดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเลื่อนคาจาง  
คาตอบแทน 
1) จัดทําแบบประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 
2) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเลื่อนคาตอบแทน 
3) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทน 
4) มีการแบงกลุม การคํานวณโคตาและวงเงิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนตาม
ประกาศและหลักเกณฑกําหนด 
3.6.3 ไมมีการเรียกรองขอความเปนธรรม และ
ไมมีหนังสือรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

4.ดานการใชประโยชน 
  
 
 
 

4.1 ใหผูบังคบับัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคมุ กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอ
แมจัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 หาก
ผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตให
รายงานนายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว 

4.1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน อยางเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
4.1.2 ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลปาซางพ.ศ.2552 และใหยึดถือ
ปฏิบัต ิ
4.1.3 ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงาน 
รับทราบวาดวยจรรยาบรรณของพนักงาน
เทศบาลตําบลปาซาง ใหยึดถือปฏิบัติ 

4.2 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ิน
ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ จะ
ยึดถือความรูความสามารถและประโยชน
สูงสุดเปนเกณฑในการคัดเลือก 

ยังไมมีการดําเนินการ 

 


