
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
เรื่อง ผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------- 
ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จัดท ารายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาบุคลากร 

๑.๑  จัดท ำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 “หัวข้อ ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ”เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำ น ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินชีวิตได้อย่ำง
ถูกต้อง และมีทัศนคติ ค่ำนิยมและเจตคติของบุคลำกรต่อองค์กร ต่อกำรท ำงำน ต่อเพ่ือนร่วมงำน ต่อผู้มำขอรับ 
บริกำรและต่อผู้บังคับบัญชำ ในวันอังคำรที่  ๓ ธันวำคม ๒๕๖2  ณ อำคำรอเนกประสงค์ผู้สูงอำยุวัดบำงวันทอง        
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 งบประมำณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บำท เบิกจ่ำยทั้งหมด
ในโครงกำร ๔,๖๐๐.-บำท 

๑.๒  จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนบุคลำกรท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ “ด้ำนปรับฐำนควำมคิดในกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและปรับกระบวนคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” เพ่ือให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำและพนักงำนทุกท่ำน 
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท ำงำน ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  โดยมีกำรอบรมวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเหมืองใหม่  อ ำเภออัมพวำ 
จังหวัดสมุทรสงครำม และศึกษำดูงำนระหว่ำงวันที่ ๕–๖ มีนำคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ ๓ มีนำคม  2๕๖๓  ทั้งหมด ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 84.09  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรใน
วันศึกษำดูงำนในวันที่  ๕–๖ มีนำคม ๒๕๖๓  ทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 งบประมำณตั้งไว้ 
๑๕๐,๐๐๐.-บำท เบิกจ่ำยทั้งหมดในโครงกำร ๙๗,๐๑๐.-บำท 

๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 
๒.๑  กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำ เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำพนักงำนทศบำลจังวัดสมุทรสงครำม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคล
ของเทศบำล ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม มีจ ำนวนผู้ได้รับกำรเลื่อนขั้นดังนี้ 

พนักงำนเทศบำล 
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓)  ได้รับกำรเลื่อนขั้น จ ำนวน ๑๓  

รำย (ครบทุกคน) 
ครั้งที่ ๒ (๑ เมษำยน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓) ได้รับกำรเลื่อนขั้น จ ำนวน ๑๓ 

รำย (ครบทุกคน) 
ลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนข้ัน จ านวน  ๕  

ราย (ครบทุกคน) 
 



- ๒  - 

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนขั้น จ านวน  ๕  
ราย (ครบทุกคน) 

๒.๒  การเลื่อนอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  ได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จ านวน ๕ 
ราย (ครบทุกคน) 

๒.๓  การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ได้รับการต่อสัญญาจ้างจ านวน ๕ ราย (รายเดิม) 

๓. การบรรจุแต่งตั้ง – โอนย้าย 
พนักงำนเทศบำล โอน (ย้ำย) จ ำนวน ๑ รำย คือ นำงลำวัลย์  งำมยิ่งยวด ต ำแหน่ง หัวหน้ำ 

ส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 60-2-01-2101-001 อัตรำเงินเดือน ๓๕,๒๒๐.-บำท 
โอน (ย้ำย) ไปด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด  (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) สังกัดเทศบำลต ำบลปำกท่อ  
อ ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี อัตรำเงินเดือน ๓๕,๒๒๐.-บำท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ (ตำมมติ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสมุทรสงครำม ในครำวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยำยน  
๒๕๖๓) 

๔.  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  เพ่ือเป็นการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และภารกิจของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป (ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อ 
วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

                (นายเสวก ภมร) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 


