
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2566  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 16 มีนาคม 2566) 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและ

อัตราก าลัง 
1. ด าเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
เพ่ือทดแทนกรอบอัตราก าลังที่ว่าง  
 
 
 
 
 
 
2. โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จ านวน 2 ราย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามกรอบอัตราก าลังที่ว่าง 
จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่  
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า                               
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัดกองคลัง  
 
- มีการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในสังกัด จ านวน 2 ราย 
ไดแ้ก่ 
1. ให้โอน (ย้าย) นายบุญยิ่ง  ยี่ลังกา ต าแหน่ง นายช่างโยธา-
อาวุโส สังกัดกองช่าง ผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแหน่งสายงานผู้บริหาร ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย   
แบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัด
กองช่าง เทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
2. ให้โอน (ย้าย) นายกิตติคุณ  บุญมาไชย ต าแหน่ง นายช่าง-
โยธาช านาญงาน สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า              
ไปด ารงต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบช านาญงาน สังกัด               
กองช่าง เทศบาลต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

3. รับโอนพนักงานเทศบาล เพ่ือมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง                
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564-2566)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

 

- ด าเนินการขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ในการ              
รับโอนพนักงานเทศบาลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งตามกรอบ
อัตราก าลังที่ว่าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้                  
สายงานผู้บริหาร (กรณีปลดล็อค) จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1. รับโอน นางเกษรา ศรีบุณยาภิรัต ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 
สายงานผู้ปฏิบัติ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1. รับโอน นางสาวพุทธชาติ  เตจ๊ะสุรินทร์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สังกัดกองคลัง เทศบาล
ต าบลสันทราย อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สังกัดกองคลัง 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 
 
- มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร/นโยบายพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
(ต่อ) 
 
 
 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
1. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

- จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามสายงาน/
อบรมออนไลน์/เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  
 
 
- จัดให้มีเว็บไซต์ Facebook และไลน์กลุ่มของเทศบาล                  
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายงานผล                 
การปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร มาตรการ/หลักเกณฑ์                 
การปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เชื่อมต่อหน่วยงานอ่ืนใน
การค้นหาข้อมูล รวมถึงการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ถามตอบ
ปัญหาหรื อ ข้ อ ส ง สั ย จ าก ประช าช นสนอง น โ ยบา ย                    
รัฐบาล Thailand 4.0 

- ทุกส่วนราชการ มีไลน์กลุ่มเพ่ือใช้ส าหรับแจ้งข่าวสาร                  
แจ้งเวียนให้ทราบเพ่ือปฏิบัติ และมอบหมายงาน รวมถึง                
การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

- มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงาน/
เจ้าหน้าที่  เ พ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัน สามารถ                         
ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างประหยัด คุ้มค่า ในระบบ
เครือข่าย การแชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และ
สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 

1. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  

2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
และมีการดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  

 
 

- มี ก า รจั ดตั้ ง อุ ปก รณ์ ขั้ น พ้ื น ฐ าน ในกา รปฏิ บั ติ ง า น                     
อย่างครบถ้วน 
- ทุกส่วนราชการมีการจัดกิจกรรม 5 ส. พนักงานทุกคนดูแล
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

(นายพิภพ  จันทรา) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 


