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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตราก าลัง 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ หน่วยงาน  
 
 

2. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง เพื่อทดแทนกรอบ
อัตราก าลังที่ว่าง  

 

 

 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุแต่งตั้ งเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล               
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  

 

- ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566                     
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565) และฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 4 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565) เพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามกรอบอัตราก าลังที่ว่าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่  
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า                               
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัดกองคลัง  
 
- มีการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จ านวน                      

4 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข      

และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า)              

จ านวน 1 อัตรา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากร 
 
 
 
 

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

2. มีการจัดโครงการอบรมส าหรับบุคลากรในสังกัด               
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 

- พิจารณาบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน/             
ส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  
- ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีการศึกษา ค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเองในสายงาน
ของตนเอง 

- มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

- จัดให้มีเว็บไซต์ และ Facebook ของเทศบาลส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น นโยบายผู้บริหาร มาตรการ/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข/คู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ การถามตอบปัญหาหรือข้อสงสัยจากประชาชน 
รวมไปถึงการจัดให้มีไลน์กลุ่มของเทศบาลส าหรับแจ้งข่าวสาร แจ้งเวียนให้ทราบ               
เพ่ือปฏิบัติ การสั่งการ/มอบหมายงาน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ทุกส่วนราชการ มีไลน์กลุ่มส าหรับแจ้งข่าวสาร แจ้งเวียนให้ทราบเพ่ือปฏิบัติ และ
มอบหมายงาน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรบุคคลและการ  
จัดสวัสดิการ 

1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้  

2. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บงัคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมถึง ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง 

- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และมีการดูแล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  

- มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

/ปัญหาและอุปสรรค... 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 และได้มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี แต่ยังไม่สามารถ

จัดสรรบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังได้ ยังมีกรอบอัตราก าลังว่างในแผนอัตราก าลัง เนื่องจากไม่มีผู้สนใจโอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
  2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

  การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดหรือการจัดโครงการฝึกอบรม เป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลมีค่อนข้างจ ากัด                 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  

 3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
  3.1 บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
  3.2 ไม่มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หรือขอบัญชีส าหรับพนักงานเทศบาลทั้งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

  2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทางอินเตอร์เน็ต หรือมีการอบรมออนไลน์ 
 3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
  จัดให้มีการประชุมในหน่วยงานเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
  

  
 


