
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อบรม/หลักสูตร วันทีเ่ขา้รับการอบรม
๑ นายวราพล  ปรารพ ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถ่ิน)

ส านักปลัดเทศบาล
๒ นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร หน.ส านักปลัด  (นักบริหารงานทัว่ไป) การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลทัว่ 12-13 กันยายน 2562

ประเทศให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบราชการ
๓ นางชนัฏนันท์  ต๊ิบประใจ นักทรัพยากรบุคคบล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 13-14 ธันวาคม 2562

ส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ นางสาวเมมิกา  ศรีจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท างบ 18-20 เมษายน 2562

ประมาณตามแนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด
๕ นางจิรวรรณ  วงศ์สนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๖ นางพิสมัย  เทพเสน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานทะเบียนของ 25-30 สิงหาคม 2562

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น
๗ นายสุชาย  ผัสดี นักพัฒนาชุมชน อบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียง 31 พฤษภาคม  2562

ดูเด็กแรกเกิด
๘ จ่าเอกชิษณุกาล  จันทร์ใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที ่2 3-8 มกราคม 2562

ลูกจ้างประจ า
๙ นางกนิษดา  เมืองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและหลักเกณฑ์ 29 มกราคม  2562

การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการทีดี่
๑๐ นายวีระ  ทนันเรือน นักการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พนักงานจ้าง

เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชยีงราย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  2562



๑๑ นายสายันต์  เมืองอินทร์ ผู้ช่วยจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๒ นายยุทธ  แสงวันดี พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๓ นายเกียรติก้อง  แสนอาทิตย์ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) การสร้างความเข้าใจและดอกาสในการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยี 13 พฤษภาคม 2562
การจัดการขยะแบบครบวงจร

๑๔ นายสุทัศน์  หมอกเหมย พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ "25 กุมภาพันธ์ 2562

๑๕ นายเดชณรงค์  ศรีแปลงวงศ์ พนักงานวิทยุ(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๖ นายสมเกียรติ  กองมี พนักงานวิทยุ(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๗ นายสมคิด  กิตติลือ พนักงานดับเพลิง(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๘ นายภัคพงษ์  บุญแสนไชย พนักงานดับเพลิง(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

๑๙ นายธรีะพงษ ์ กันต๊ิบ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที ่2 3-8 มกราคม 2562

๒๐ นายอภชิาติ  พงษม์ณี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที ่2 3-8 มกราคม 2562

๒๑ นางศรีทอน  ไชยมงคล คนงานทัว่ไป

๒๒ นายวธญัยกานต์  มูลแก้ว คนงานทัว่ไป

๒๓ นายกิติพนัธ ์ กันยา คนงานทัว่ไป โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง

๒๔ นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์ ผู้อ านวยการกองคลัง หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับ 1-2  สิงหาคม 2562
(นักบริหารงานการคลัง ) การพัสดุและสัญญา

๒๕ นางอันติกา  สายใจ นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๖ นายนิกร  ฐานะงาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โครงการอบรมสัมมนาเพิม่ศักยภาพการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูก 12-13 มิถุนายน 2562
สร้างให้แก่บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่2

๒๗ นางสาวพนิตนันท์  อุ่นเต็มใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับ 1-2  สิงหาคม 2562
การพัสดุและสัญญา

พนักงานจ้าง
๒๘ นางสาวพจนีย์  มีความรัก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๒๙ นางจันทร์ฉาย  ก่อเกิด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เตรียม 22-24 สิงหาคม 2562

ความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่17

๓๐ นางธรีพงษ ์ วรรณชัย คนงานทัว่ไป โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เตรียม 22-24 สิงหาคม 2562
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่17

กองชา่ง
๓๑ นายสุริยงค์  แก้วก้อ ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) ประชุมเพือ่ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดท าผังโครงการวางผัง 10 กันยายน 2562

การระบายน้ าจังหวัดในลุ่มน้ ากก คร้ังที ่2 (ระดับจังหวัด)
พนักงานจ้าง

๓๒ นายธนพล  ผายเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี 10 มิถุนายน 2562

๓๓ นายจันทร์  ใจวงศ์ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลต าบลเวียงเทิง 15 มีนาคม 2562



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๔ นายไพรัช  มหาวงศนันท์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง มาตรการ การจัดการขยะมูลฝอย 21  สิงหาคม 2562
(นักบริหารงานสาธารณสุข) โดยใช้เตาเผา

๓๕ นางสาวฑิตยา  ปัญญายม นักวิชาการสาธารณสุข อบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดนวัตกรรม กิจกรรมทางกาย ChoPA & 4 กุมภาพันธ์ 2562
ChiPa  Game

๓๖ นายภูวนาถ  ราชเมืองมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข โครงการขยะของเสียอันตราย เพือ่การก าจัดอย่างถูกต้องและ 6 ตุลาคม 2562
ปลอดภัยตามนโยบาย "เจียงฮายเมืองสะอาด"

ลูกจ้างประจ า
๓๗ นายสุรพล  หมอกเหมย พนักงานขับรถยนต์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 25 กุมภาพันธ์ 2562

พนักงานจ้าง
๓๘ นางสาวศุภกาญจน์  สีมอญ ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความเข้าใจและดอกาสในการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยี 13 พฤษภาคม 2562

การจัดการขยะแบบครบวงจร
๓๙ นายธีรวัฒน์  จันทร์ฑูรย์ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
๔๐ นายสมนึก  หน่อท้าว คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) โครงการขยะของเสียอันตราย เพือ่การก าจัดอย่างถูกต้องและ 6 ตุลาคม 2562

ปลอดภัยตามนโยบาย "เจียงฮายเมืองสะอาด"
๔๑ นายเชียร  ศรศรี คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ)

๔๒ นายสมชาย  ปันจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) โครงการขยะของเสียอันตราย เพือ่การก าจัดอย่างถูกต้องและ 6 ตุลาคม 2562
ปลอดภัยตามนโยบาย "เจียงฮายเมืองสะอาด"

๔๓ นางลลิตา  จันทะขิน คนงานทัว่ไป

กองการศึกษา
๔๔ นายประพันธ์  เมืองอินทร์ นักวิชาการศึกษา การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซ่ึงปฏิบัติหน้าทีใ่นศูนย์ 28  เมษายน ถึง



พัฒนาเด็กเล็กเพือ่ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจ าปี 2562 1 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง
๔๕ นางเทียมแข  ลีหัวสระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๔๖ นายสรรชัย  หลองทุง่ ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๔๗ นางสาวปิยกุล  อินทะยศ ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๔๘ นางธันญา  มีความรัก ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๔๙ นางประนอม  มหาวงศนันท์ ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๐ นางนิตยา  มาลัย ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๑ นางกาญจนา  สุบิน ครู การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการ 29 เมษายน - 2
ศึกษาผ่านดาวเทียมและแผนการจักประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่าง พฤษภาคม  2562
ง่าย Active Learning ตามหลัก " ศาสตร์พระราชา"

๕๒ นางบุปผา  โล่ห์ตระกูล ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๓ นางสาวพิชญา  ใจวังโลก ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๔ นางสาววัชรา  มุงทอง ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562



๕๕ นางพัชรินทร์  พุทธวงศ์ ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๖ นางสุรีรัตน์  อิ่นค า หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ครู) โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๗ นางรสริน  ศรีวิชัย ครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

พนักงานจ้าง
๕๘ นางสาวณฐมน มิสกุล ผู้ช่วยครู โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๕๙ นางณัชชา  กันทะสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

๖๐ นายบุญทา  หัวนา ภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเทิง

๖๑ นางสาวโยษิตา  อินทวี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ครู) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการ 29 เมษายน - 2
ศึกษาผ่านดาวเทียมและแผนการจักประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่าง พฤษภาคม  2562
ง่าย Active Learning ตามหลัก " ศาสตร์พระราชา"

๖๒ นางวรนาถ  ค้ามีดโกน ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ 13-17 สิงหาคม 2562
ศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ

พนักงานจ้าง
๖๓ นางสาวกัญญาภัค  บุญแก้ว ผู้ดูแลเด็ก โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 3 สิงหาคม 2562

               55 x 100      =   87.30
.                   63



สรุป  ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2562 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง ไดร้ับการบริหารและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ  87.30 



12-13 กันยายน 2562





12-13 มิถุนายน 2562


