
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี  พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวดัลำพูน 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1) การวางแผนกำลังคน 
    กิจกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

เพ่ือให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม
กับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม่ 

ดำเนินการจัดทำโครงสร้าง          
ส่วนราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 
2564 

        การกำหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ ระดับสำนัก  กอง  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของเทศบาล เพื ่อรองรับอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการ
กำหนดแผนและข ั ้ นตอนการ
กระจายอำนาจ ให ้ แก ่ อ งค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย
อื ่นที ่กำหนดอำนาจหน้าที ่ให้แก่
เทศบาล ดังนี้ 
1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

มติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
จังหวัดลำพูน 
(ก.ท.จังหวัด
ลำพูน) ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อ
วันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 

เพ่ือให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
สามารถวางแผนอัตรากำลัง   ใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจ
งานหรือหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการ
สาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงาน ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ร้อยละ 100 

1. สายงานผู้บริหาร อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการสรรหา 
2. สายงานผู้ปฏิบัติ มีจำนวน 21 
อัตรา ว่าง 5 อัตรา คิดเป็นอัตรา
ว่างร้อยละ 23.80 และอยู่ใน
ระหว่างประชาสัมพันธ์รับโอน 
(ย้าย) 
3. พนักงานครูเทศบาล  จำนวน 3 
อัตรา ว่าง 2 อัตรา คิดเป็นอัตรา
ว่างร้อยละ 66.67 และอยู่ใน
ระหว่างประชาสัมพันธ์รับโอน 
(ย้าย) 
4. ลูกจ้างประจำ มีจำนวน 1 
อัตรามีผู้ครองตำแหน่งหากว่างให้
ยุบเลิก 
4. พนักงานจ้าง บรรจุแต่งตั้ง ครบ 
ร้อยละ 100 ไม่มีตำแหน่งว่าง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายใตห้ลักการที่จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จ
และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้กำหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ชัดเจน  และประกาศให้พนักงาน 
ในสังกัดเพ่ือทราบทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ตาม
ปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึง 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน ถึง 30 กันยายน 
 
 
 

      การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วน
ที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และส่วนที่ 2 การ
ประเมินสมรรถนะเพ่ือใช้
สำหรับประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ปีละ 2 ครั้ง ตาม
ปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วง
การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วง
การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลีะ 2 
ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึง 31 มีนาคม 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน ถึง 30 กันยายน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
    กิจกรรมการประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้    
 

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค 
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี 
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผล 
สัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
อย่างเคร่งครัดและไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มี
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5) การสรรหาคนดีคนเก่ง 
   กิจกรรมประกาศ ยกย่องชมเชยพนักงาน
ปฏิบัติงานดีเด่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เพ่ือยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี ้ ที ่ปฏิบัติงานด้วย
ความอุตสาหะ ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่
ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื ่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่นทุก
คนได้รับการยกย่องชมเชย 
ทุกคน 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปี
งบประมาญ พ.ศ. 2564 ทุกคน
ได้รับการยกย่องชมเชย  จำนวน 3 
คน  

 

6) การพัฒนาบุคลากร 
   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการ พัฒนา
บุคลากรและเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีก
ทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับการ
พัฒนา ทุกคน อย่างน้อยคน
ละ 1 หลักสูตร หรือหลาย
หลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ 
ครั้งหรือตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร   

๑)  สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วย
หลักสูตร 
-  หลักสูตรด้านการบริหาร 
-  หล ักส ูตรด ้านค ุณธรรม และ
จริยธรรม 
๒) สายงานผู้ปฏิบัติ  ประกอบด้วย
หลักสูตร 
-  หล ักส ูตรความร ู ้พ ื ้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
-  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ที่รับผิดชอบ 
-  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
แต่ละตำแหน่ง 
-  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6) การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)  
   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ๓) สายงานล ูกจ ้างประจำและ
พน ั ก ง านจ ้ า ง   ประกอบด ้ ว ย
หลักสูตร 
-  หล ักส ูตรความร ู ้พ ื ้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
-  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ที่รับผิดชอบ 
-  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
แต่ละตำแหน่ง 
-  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

7) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
    การจัดทำคู่มือการปริหารงานบุคคล 
 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล 
ในด้านการสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
และฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดตำแหน่ง การ
จ่ายค่า ตอบแทน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน
ทราบ 

มีจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล 
ในด้านการสรรหา การคัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าว 
หน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุก
เรื่องไว้เป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   กิจกรรมออมขยะ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  
 

เพ่ือให้หน่วยงานมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี 

มีการจัดตั้งกองทุนออมขยะ
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บขยะ
ของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างมีการร่วม
กิจกรรมการออมขยะ 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ การจัดตั้ง
กองทุนออมขยะของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บ
ขยะของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างมีการ
ร่วมกิจกรรมการออมขยะ ทุกเดือน 
และมีการเปิดรับบริจาคขยะจากใน
ชุมชน 

 

 
ปัญหาและอุปสรรค/ เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังคนมีข้อจำกัดด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวนประชากร และภารกิจ 
4. สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถการดำเนินนการได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมี วัฒนธรรม การทำงานเชิงรุก แ ละ

วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 


