


มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
มิติที่ 1 1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง แผนอัตราก าลัง 3 ป ี(2564-2566) งานการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ประจ าปี
ความ ใหเ้หมาะสมกับข้อเทจ็จริงในปจัจุบนั โครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักงานปลัด งบประมาณ 2564-2566 เพิ่มต าแหน่ง

สอดคล้อง นักทรัพยากรบคุคล, นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
เชิง นักวชิาการพสัดุ, นักวชิาการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ และต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ เพื่อรองรับปริมาณงาน
และภารกิจที่เพิ่มขึ้น

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 1. แผนงานการสร้างเส้นทางความ งานการเจ้าหน้าที่ 1. แต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลใหม้ีวทิยฐานะช านาญการ
ชัดเจน (Career Path) สร้างเส้นทางความก้าวหน้า ก้าวหน้า (Career Path) ส านักงานปลัด ใหด้ ารงต าแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.2 จ านวน 2 คน

(Career Path) 2. การเล่ือนระดับใหสู้งขึ้นในสายงาน 2. สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งจาก

สายงานประเภททั่วไป ใหด้ ารงต าแหน่งในสายงาน

ประเภทวชิาการ จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง

นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ระดับปฏบิติัการ
และต าแหน่ง นักวชิาการพสัดุ ระดับปฏบิติัการ

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ ระดับความส าเร็จในการจัดท า นโยบายกลยุทธใ์นด้านการบริหารและ งานการเจ้าหน้าที่ 1. การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า การพฒันาทรัพยากรบคุคล ส านักงานปลัด ด าเนินการ
บริหารทรัพยากรบคุคล ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร 2. การประเมินผลการจัดท าสมรรถนะ

ทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม่ 3. มีการส ารวจและปรับปรุงสวสัดิการในองค์กร
4. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบ ระดับของความส าเร็จในการพฒันา 1. กิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ งานการเจ้าหน้าที่ 1. มีการด าเนินการกิจกรรมสัมพนัธ ์เช่น การจัดการ
ทรัพยากรบคุคล โครงสร้างพื้รฐานสนับสนุนระบบ 2. ช่องทางในการรับฟงัข้อร้องเรียน ส านักงานปลัด แข่งขันกีฬาสีภายใน

ทรัพยากรบคุคล ต่าง ๆ ในกรณีไม่ได้รับความเปน็ 2. ด าเนินการจัดใหม้ีช่องทางการรับฟงัความคิดเหน็
ธรรมด้านการบริหารทรัพยากร ผ่านระบบเวบ็ไซด์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
บคุคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ รับข้อมูลด าเนินการตาม

กระบวนการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลเมอืงงาย อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่



มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
3. กิจกรรมสนับสนุนด้านความ 3. มีการอ านวยความสะดวกในการท างาน มีระบบ
ปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพ เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการด าเนินงาน
แวดล้อมในการท างาน 4. มีการแลกเปล่ียนข้อมูลศึกษาเรียนรู้ระหวา่งองค์กร
4. กิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูล ในพื้นที่
ระหวา่งองค์กรเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบคุคล

5. พฒันาองค์ความรู้โดยการอบรมหรือ ระดับความส าเร็จของการอบรม 1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ งานการเจ้าหน้าที่ 1. ส ารวจข้อมูล สภาพปญัหา และความต้องการ
ฝึกอบรมของบคุลากรขององค์กรปกครอง การปฏบิติังาน ส านักงานปลัด ของบคุลากร
ส่วนทอ้งถิ่น 2. (อบรมประชุมสัมมนา) 2. มีการวเิคราะหส์ภาพปญัหาความต้องการ

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย ของบคุลากร
เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการ 3. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมพฒันาบคุลากรตาม
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ผลการวเิคราะห์

4. มีการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับต าแหน่ง/มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตาม
สายงาน ยกเวน้ 2 ต าแหน่ง ที่ยังไม่ได้อบรมเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ-19 คือ ต าแหน่ง นิติกร และ
ต าแหน่ง นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร 
แต่ได้ด าเนินการลงทะเบยีนเข้ารับการฝึกอบรม
เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพฒันาภาวะ มีการฝึกอบรมที่เพี่ยวกับการพฒันา 1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ งานการเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันาด้าน
ผู้น า คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า คุณธรรมจริยธรรมใหก้ับ การปฏบิติังาน โดยเน้นด้านคุณธรรม ส านักงานปลัด คุณธรรมจริยธรรม ทกุคน

พนักงานเทศบาลอย่างน้อย 1 จริยธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและ
โครงการ ท างานใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

 -2-



มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
7. การส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมพฒันา ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ 1. แผนการส่งบคุลากรเข้ารับการ งานการเจ้าหน้าที่ 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 69 คน
องค์ความรู้ โดยการอบรมหรือฝึกอบรมของ พฒันาภาวะผู้น า อบรม ส านักงานปลัด 2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 69 คน
บคุลากรของ อปท

มิติที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลบคุลากรใหถู้กต้อง ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐาน 1. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูล งานการเจ้าหน้าที่ 1. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เปน็ปจัจุบนั
ประสิทธิภาพ เปน็ปจัจุบนั ข้อมูลบคุลากร ทะเบยีนประวติับคุลากรอย่าง ส านักงานปลัด และสามารถเรียกดูแบบ real time 

ของการ ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั 2. มีการลงข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเปน็ปจัจุบนั
บริหาร

ทรัพยากร 2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ 1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลข่าวสาร งานการเจ้าหน้าที่ 1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติมตามผลการ
บคุคล การปฏบิติังานด้านบริหารทรัพยากรบคุคล การจัดท าเปน็ฐานข้อมูลเพื่อ สนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏบิติังาน ส านักงานปลัด ปฏบิติังาน

สนับสนุนการปฏบิติังานด้านการ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 2. มีการเจ็บเก็บข้อมูลในระบบที่เปน็ปจัจุบนัและ
บริหารทรัพยากรบคุคล 2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถเรียกดูแบบ real time 

ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ความพงึพอใจของบคุลากรในองค์กร
การโทรศัพทแ์จ้งข้อมูลข่าวสาร
การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลที่
จ าเปน็เร่งด่วน การจัดท าวารสาร
ข่าวการบริหารทรัพยากรบคุคล
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซด์
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มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังที่สอดคล้อง ร้อยละของบคุลากรที่ดีรับการสรรหา แผนงานการสรรหาและบรรจุ งานการเจ้าหน้าที่ 1. รับโอนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ
กับการบริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม่ และบรรจุแต่งต้ังที่สอดคล้องกับ แต่งต้ังที่สอดคล้องกับการบริหาร ส านักงานปลัด เพื่อด ารงต าแหน่งที่วา่ง ตามค าส่ัง ทต.เมืองงาย ที่
โดยค านึงถึงวฒันธรรม ความคิดของบคุลากร การบริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม่ ทรัพยากรบคุคลแนวใหม่ โดยค านึง 354/2563 ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โดยค านึงถึงวฒันธรรมความคิดของ ถึงวฒันธรรมความคิดของบคุลากร 2. ด าเนินการบรรจุแต่งต้ังพนักงานจ้างประเภททั่วไป
บคุลากร ที่วา่ง ในต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง

ตามค าส่ัง ทต.เมืองงาย ที่ 030/2564 
ลงวนัที่ 29 มกราคม 2564
3. แต่งต้ังพนักงานครูเทศบาลใหม้ีวทิยฐานะช านาญการ

เปน็ ครู อันดับ ค.ศ.2 จ านวน 2 ราย สังกัดศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย ตามค าส่ัง ทต.เมืองงาย
ที่ 046/2564 ลงวนัที่ 3 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ต้ังแต่
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563
4. ย้ายพนักงานเทศบาลจากต าแหน่งประเภททั่วไป
ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบิติัการ
จากบญัชีผู้สอบคัดเลือกได้ จ านวน 2 ราย ตามค าส่ัง
ทต.เมืองงาย ที่ 106/2564 ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม
2564
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มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
มิติที่ 3 1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทกัษะ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 1. จัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตามแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง

ประสิทธิผล สมรรถนะในการท างาน สมรรถนะประจ าต าแหน่ง (training needs Assessment) ส านักงานปลัด บคุลากร 80 % ได้รับการฝึกอบรม
ของการ 2. จัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง
บริหาร (training Roadmap)

ทรัพยากร
บคุคล

2. ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี 1. จัดท าเวบ็ไซด์ งานการเจ้าหน้าที่ 1. ระบบฐานช้อมูลสามารถสนับสนุนการส่ือสาร
ได้โดยง่าย สารสนเทศของ อปท. ส าหรับใช้ใน ส านักงานปลัด องค์ความรู้

การท างานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 2. ค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อปท. ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว

มิติที่ 4 1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ ระดับความส าเร็จในการจัดท า โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ งานการเจ้าหน้าที่ 1. ด าเนินโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความพร้อม ปฏบิติังาน กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร การปฏบิติังาน โดยเน้นด้านคุณธรรม ส านักงานปลัด ที่มีลักษณะเปน็การสร้างจิตส านึกในการปฏบิติัหน้าที่
รับผิดการ บคุคลใหม้ีความโปร่งใส จริยธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและ 2. ด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ที่ด าเนิน
บริหาร ท างานใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น การโดยพนักงานเทศบาล การพฒันาท าความสะอาด

ทรัพยากร 2.มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม ระดับความส าเร็จในการจัดท า จัดท าแผนการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรมงานการเจ้าหน้าที่ 1. จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม
บคุคล ของบคุลากร สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย มาตรฐานจริยธรรมของบคุลากร จริยธรรม และปอ้งกันการทจุริต ส านักงานปลัด 2. จัดท าประกาศเจตนารมณ์การปอ้งกันและ

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น
3. จัดท าข้อบงัคับวา่ด้วยจรรยาข้าราชการ
4. จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี

3. ส่งเสริมและประชาสัมพนัธใ์หบ้คุลากร ร้อยละของบคุลากรที่เข้าใจและ 1. เข้าร่วมโครงการปอ้งกันการ งานการเจ้าหน้าที่ 1. มีการประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงานด้าน
เข้าใจ และปฏบิติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม ปฏบิติัตามค่านิยมของกรมส่งเสริม ทจุริตของ ปปช. ส านักงานปลัด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การปกครองทอ้งถิ่น การปกครองทอ้งถิ่น 2. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
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มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน
มิติที่ 5 1. การเสริมสร้างขวญัก าลังใจ ปจัจัยการเสริมสร้างขวญัก าลังใจ 1. โครงการพฒันาศักยภาพ งานการเจ้าหน้าที่ 1. พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการทกุคน
คุณภาพ บคุลากรเทศบาลต าบลเมืองงาย ส านักงานปลัด 2. เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ท างานใหส้ะอาด
ชีวิตและ 2. จัดใหม้ีสภาพแวดล้อมที่ท างาน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ

ความสมดุล ใหส้ะอาด เปน็ระเบยีบเรียบร้อย 3. มีหอ้งเก็บเอกสารที่เปน็สัดส่วน และสะดวกต่อการ
ระหว่าง ถูกสุขลักษณะ ค้นหา

ชีวิตกับการ
ท างาน 2. การส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ าหลัก ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม และ 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ งานการเจ้าหน้าที่ 1. พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการท างาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส านักงานปลัด ส่งเสริมสนับสนุนใหน้ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
และด ารงชีวติ มาใช้ในการท างานและด ารงชีวติ มาใช้ในการท างานและด ารงชีวติ พอเพยีงมาใช้ในการท างาน มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อน า

มาประกอบอาหารกลางวนั และรับประทานร่วมกัน
สร้างสัมพนัธท์ี่ดีในหมู่คณะ

3. การพฒันาคุณภาพชีวติและสร้างแรงจูงใจ ระดับความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพ 1. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร งานการเจ้าหน้าที่ 1. พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการทกุคน
ในการท างานของบคุลากร ชีวติและสร้างแรงจูงใจในการท างาน เทศบาลต าบลเมืองงาย ส านักงานปลัด

ของบคุลากร
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