
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

  เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ของเทศบาลตำบลเหมืองจ้ี   

  .................................................... 

  ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไดประกาศแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำป พ.ศ. 2563 

ลงวนัท่ี  25  กันยายน  ๒๕63  โดยจัดทำใหสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - 

๒๕66) ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และจัดทำใหครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจ้ี มีการทำงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง โดยหนวยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงประกาศรายงานผลการ

ดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล

เหมืองจี้ ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่    21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

สิงหทอง   ปะมะสอน 

(นายสิงหทอง   ปะมะสอน) 

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

1. การวางแผนกำลังคน 

1.1 การจัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ป พนักงาน

เทศบาลตำบลเหมืองจ้ี 

 
1. เพื ่อใหมีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน 
ระบบการจางที่เหมาะสม ไมซ้ำซอนอันจะเปนการ
ประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
2. เพื ่อให เทศบาลตำบลเหมืองจ ี ้มีการกำหนด
ตำแหนงการจัดอัตรากำลัง โครงสรางใหเหมาะสม
กับอำนาจหนาที ่ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ้  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ ิ ่ม เต ิมฉบ ับท ี ่  13 พ .ศ .  2552 และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2542 
และกฎหมายที่เก่ียวของ 
3. เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสม 
 

 

ระดับความสำเร็จในการ

จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 

และการบังคับใชแผน

อัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ป 

 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

ประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป 

พนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564 

– 2566) มีผลบังคบัใช ต้ังแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามติ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.ลำพูน) ใน

การประชุมครั้งที่ 9/2563 

เมื่อวันท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 

2563  

 

การจัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ป ตองมี

การกำหนดภาระ

คาใชจายดานบุคลากร

ตามระเบียบที่เก่ียวของ

และมีการวิเคราะห

ภารกิจ ตามอำนาจ

หนาที่  
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

  
กับภารกิจ อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบของสวน
ราชการน้ันหรือไม 
4. เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ประเภทตำแหนงและการสรรหาและเลือกสรร
ตำแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
5. เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช
อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ 
6. เพื่อใหเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ สามารถวางแผน
อัตรากำลัง   ในการบรรจุแตงตั ้งขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เพื่อใหการ
บร ิหารงาน ของเทศบาลตำบลเหม ืองจ ี ้   เกิด
ประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหนวยงานที่ไม
จำ เป น การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจสามารถให บร ิการ
สาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดเปนอยางดี 

   

 
 



-3- 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

 7. เพื่อใหเทศบาลตำบลเหมืองจ้ี ดำเนินการวางแผน
การใชอัตรากำลังบุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนา
บุคลากรไดอย างต อเน ื ่องม ีประส ิทธ ิภาพ และ
สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกำหนด 
8. เพื ่อใหเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ม ีการกำหนด
ตำแหน งอ ัตรากำล ั งของบ ุคลากรท ี ่ สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที ่มีความจำเปนเรงดวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หร ือนโยบายของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

   

2.การบรรจุและแตงตั้ง

บุคลากร 

งานบรรจุแตงตั้งพนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงาน

จางประจำป พ.ศ.2563 

 

เพื่อบรรจุแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ 

และพนักงานจาง เพ่ือใหการบริหารงาน ของ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เกิดประโยชนตอประชาชน

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ีความ

รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา 

สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ

และยุบเลิกภารกิจงานหรือหนวยงานที่ไมจำเปน 

การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ แกไข 

ระดับความสำเร็จในการ

บรรจุแตงตั้งตามแผน

อัตรากำลัง 3 ป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไดดำเนินการ ดังน้ี 

1. ตำแหนงสายงานบริหารวาง

เพื่อขอให ก.ถ. ดำเนินการสรร

หาตามระเบียนที่เกี่ยวของ 

2. ตำแหนงสายงานผูปฏิบัติได

ดำเนินการประกาศรับโอน

ตำแหนงวาง 

 

มีการสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำป เพื่อ

พิจารณาแนวทางในการ

บริหารงานบุคคลในการ

สรรหาและบรรจุแตงต้ัง

พนักงาน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

 ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดเปนอยางดี 

   

3. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลารกทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงาน

จาง ประจำป พ.ศ. 2563 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พ น ั ก ง า น ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ลูกจางประจำ พนักงานจาง ดังนี ้
1. การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงาน
เทศบาลให คำน ึ งถ ึ งระบบการบร ิหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองคประกอบ
การประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน 
ไดแก 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 
70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของ
งาน ความรวดเร ็วหร ือตรงตอเวลา และความ
ประหยัดหรือความคุมคา 
 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 
30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำ  
สายงาน 
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให
เปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. 
ก.อบต. กำหนด ไดแก 
  

ระดับความสำเร็จในการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงานจาง  

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได

ดำเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหแก  พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงานจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จำนวน 2 ครั้ง ( 1 

เมษายน 2563 และ 1 

ตุลาคม 2563)  

การนำผผลการประเมิน

ท่ีไดรับในแตละรอบปไป

ใชในการประกอบการ

พิจารณาในดานงาน

บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

           2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปน
การจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรบัการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/
กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัด     
ผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 
 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ เปนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจำสายงาน 3 
ดาน และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ดาน 
 

   

4. การสงเสริมจริยธรรม

และรักษาวินัย 

1.มีการสรางมาตรฐาน

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือจัดทำแผนงานการจัดทำมาตรความโปรงใส
บริหารงานบุคคล 
2.เพ่ือจัดทำโครงการณณรงคเพ่ือกระตุนใหภาค
ประชาชน/อปท.แจงเบาะแสเฝาระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3.เพ่ือจัดทำโครงการสรางเครือขายภาคประชาชน/

อปท.ในการแจงเบาะแสเฝาระวังทุจริต 

ระดับความสำเร็จในการ

จัดทำกระบวนงานในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี

ความโปรงใส 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงานจาง 

เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธ

ภาพ ตอบสนองในการ

ใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง 

เทาเทียม 

การจัดทำกระบวนการ

สรางความโปรงใสเพื่อ

ควบคุม ปองกัน เฝา

ระวังการประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงาน 

6.การพัฒนาบุคลากร 

1.โครงการรพัฒนา

เทศบาลเปนองคกรแหง 

1. เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ระดับความสำเร็จของ

จำนวนพนักงาน ที่ขารับการ

อบรมตามโครงการฯ 

รับการอบรมใหความรูในเรื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบใหม และการปฏิบัติงาน 

สามารถนำความรูที่ไดไป

ปรับใชในการทำงานเพ่ือ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/

ขอเสนอแนะ 

การเรียนรูไวในแผนพัฒนา

เทศบาล ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
เพื่อการประเมินและการพัฒนา 
3. เพื่อใหความรูแกพนักงานเรื่องความกาวหนาใน
สายอาชีพของพนักงานเทศบาล 
4. เพื่อใหความรูแกพนักงานในการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 อยางถูกตอง 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

ประชาชน และเพ่ือสิทธิ

สวัสดิการของตนเองได 

7. การสรางความกาวหนา

ในสายอาชีพ 

1.การจัดทำฐานขอมูล

บุคลากรใหถูกตองเปน

ปจจุบัน 

เพื่อใชในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล และ

คำนวณคาใชจาย     ดานบุคลากรของภาครัฐได

อยางถูกตอง จึงมีความจำเปนท่ีตองนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ ในการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งไดเริ่มดำเนินการ

โครงการศนูยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ 

ระดับความสำเร็จของการ

บันทึกขอมูลจำนวน

พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ลูกจางประจำ 

พนักงานจาง 

สามารถนำขอมูลใน

ประกอบการพิจรณาของ

ผูบริหารเทศบาล ในการ

กำหนดนโยบาบ แนวทาง

บริหารงานบุคลารของเทบาล  

สามารถนำเปนขอมูลใน

การวิเคราหเสนทาง

ความกาวหนาของ

พนักงานแตละตำแหนง

ของเทศบาล 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การสงเสริมใหหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง

มาใชในการทำงานและ

ดำรงชีวิต 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงานจาง นำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงานและดำรงชีวิต 

การสงเสริมและสนับสนุนให
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทำงาน
และดำรงชีวิต 
 

สามารถนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 

การนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงมาใชในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


