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สารบัญ 
 
     เรื่อง                          หน้า 
 - แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         

-ปัญหาและอุปสรรค เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข   10 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านโครงสร้างการ

บริหาร อัตราก าลัง
และการบริหาร
อัตราก าลัง 

จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อใช้ใน
การก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม  รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ คกก. และ
ผู้เกี่ยวข้อง) 

2. ด้านการบรรจุ
แต่งตั้ง/รับโอน 

2.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
การบรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี  

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ที่  041/๒๕๖3 เรื่อง   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 
- ต าแหน่ง นักวิชการสาธารณสุข  

          -ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
 2.2จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา

การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลัง
ที่ลาออก  หรือโอนออกจากเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าพวง 

- ด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  427/2562 เรื่อง   การรับโอนข้าราชการพล
เรือนสามัญ  (ลงวันที่ 16  ตุลาคม 2563 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  428/2563 เรื่อง   การรับโอนข้าราชการพล
เรือนสามัญ  ลงวันที่ 16  ตุลาคม  2563 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2.ด้านการบรรจุแต่งตั้ง/
รับโอน(ย้าย) 

2.2จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย (ต่อ) 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  170/2563 
เรื่อง   รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาสังกัดเทศบาล 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม   ๒๕63 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่   169/2563  เรื่อง   การบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลสามัญ  ลงวันที่ 1  สิงหาคม  ๒๕63 ต าแหน่ง นักวิชการจัดเก็บ
รายได้ 

3. ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.1 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล  ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

-ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจ า 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  049/2563  เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  226/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่   1  กันยายน   
๒๕63 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้(ต่อ) 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ที่  070/2563เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ลงวันที่  24 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่  255/2563เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลงวันที่  25 กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

-ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่ 050 /2563 เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 

 -ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่ 228 /2563        เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่ วไป ครั้งที่  2 (1 ตุลาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่  1  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้(ต่อ) 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ า 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ที่  051/2563เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่  1 (1  เมษายน 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563       
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563  

 ค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ที่  227/2563เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563   ลง
วันที่   1  กันยายน   ๒๕63 

 3.3 การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้ที่
มี ผ ล ก ารป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิผลในระดับ ดีเด่น 

 ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง   รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระดับ ดีเด่น ณ ววันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง   รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า ผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับ ดีเด่น   ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

4.ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธ 
ที่ 23 กันยายน 2563 
2.โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ด าเนินการโดยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลเชียงดาว   
 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า  

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
 โครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลเชียงดาว ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และผู้ดูผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขิงพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการ 

 4.3ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ งานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงาบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลเชียงดาว ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็น โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน
(ต่อ) 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และผู้ดูผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขิงพนักงานเทศบา ล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการ 

 4.3ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ งานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

5.การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 
มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 

6.ด้านการพัฒนาบุคลากร 6.1จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563 

 6.2 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
6.นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

6.3 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนา
บุคลากรฯ 
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 
ของพนักงานเทศบาลต าบทุง่ข้าวพวง 

 6.4 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตาม
สายงาน ให้อยู่ในระบบงาน E-learning  

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning 
ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

 6 .5 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้ องถิ่ น  ตาม เกณ ฑ์ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
 
 

 6.6 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง
ติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 
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หัวข้อ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7.ด้านการสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

7.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 
- หน่วยงานมีการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติและแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบ 
 

 7.2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (CAREER PATH) 

สนันสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  เช่น การเลื่อนระดับ หรือการสอบ
เพ่ือด ารงต าแหน่งสายบริหาร ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 นายนภัสรพี  มนัสวินวิทย์   ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ปรับยื่น
คุณวุฒิ  ระดับปริญญาโท  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2563 

 นายนภัสรพี  มนัสวินวิทย์   ต าแหน่ง   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ปรับยื่นคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาโท  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2563 
เพื่อใช้ยื่นคุณวุฒิในการปรับระดับต าแหน่ง ในระดับช านาญการ  
จาก  6 ปี เหลือ 4 ป ี

8.ด้านสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

8.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยก
ย่องชมเชย แก่บุคลากรดี เด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- หน่วยงานมีการด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
ภายใต ้
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
 8.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่

บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

- หน่วยงานได้ด าเนินการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดี  แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ภายใต้ 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พ.ศ.2563 
 โครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 8.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยก
ย่องชมเชย แก่บุคลากรดี เด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- หน่วยงานมีการด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี 
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
ภายใต ้
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
 

 8.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่
บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

- หน่วยงานได้ด าเนินการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดี  แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ภายใต้ 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พ.ศ.2563 
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ปัญหาและอุปสรรค เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
 

หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรค เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
 

1. ด้านโครงสร้างการบริหาร อัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลัง  

 

บางส่วนราชการในเทศบาลต าบลเชียงดาว มีปริมาณงาน
มากขึ้น จ านวนบุคลากรในส่วนงานไม่เพียงพอต่อปริมาณ 
จึงมีความต้องการเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มาปฏิบัติภารกิจและ
หน้าที่เพ่ือที่ด าเนินการตามภารกิจและหน้าที่ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐและของผู้บริหาร
ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ภาระงาน และปริมาณงาน 
และค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน 40% ตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุ คคลส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2 5 4 2  น า เสน อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
(ก.ท.จ.เชียงใหม่) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ิมกรอบอัตราก าลังต่อไป 

2. ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ไม่มี - 
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเอกสารการประเมิน ก่อนวงรอบการประเมิน  ท าได้ 

ช้า  จากวงรอบการประเมิน  เป็นกลางวงรอบการ
ประเมิน 
 

 ก าชับให้ผู้ประเมินชี้แจ้งผู้รับการประเมิน
ให้ จัดท าบันทึกข้อตกลงให้แล้วเสร็จ
ภ าย ใน   3 0   วัน   ของวงรอบการ
ประเมิน  คือ ครึ่งปีแรก ก่อนวันที่  31  
ตุลาคม  และครึ่งปีหลัง  ก่อนวันที่  30  
เมษายน  ของแต่ละปีงบประมาณ 
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หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรค เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
 

4. ด้านส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ไม่มี เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 จัดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และส่งเสริมให้
บุ ค ล าก รป ฏิ บั ติ ง าน ต าม แ ผ น ก าร
เส ริ มส ร้ า งมาต รฐานวินั ยคุณ ธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

5. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ไม่มี -ยกย่องเชิดชูคนดี  โดยมอบเกียรติบัตร /  การให้
รางวัลในวันส าคัญต่าง ๆ 

6. ด้านการพัฒนาบุคลากร สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ท าให้หน่วยงานที่
จัดการอบรม / สัมมนา ต้องเลื่อนวันอบรมออกไป หรือ 
ยกเลิกโครงการอบรม ท าให้พนักงานเทศบาลไม่สามารถ
เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

- อบรมแบบ E-learning  
- อบรมผ่าน conference 
-  

7. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่มี -จั ด ส่ ง บุ ค ล า ก ร เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  
นอกเหนือจาก  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดเพ่ิมข้ึน 

8. ด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่มี -จัดให้มีสถานที่พักผ่อน  และโรงจอดรถเพียงพอ
ต่อพนักงานเทศบาล  รวมไปถึง  การบริการน้ าดื่ม 
และห้องปฐมพยาบาล 
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