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แบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ  อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงานประมาณ พ.ศ. 2563 

1.การวางแผนทรัพยากรบุคคล 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) 
1.1.1 ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
         โดยก าหนดต าแหน่งเพิ่ม จ านวน  1  อัตรา ในต าแหน่งนิติกร
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 12-2-01-3105-001      
สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
 
1.2 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
เพ่ือน าเสนอ กทจ.เชียงราย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้น
ไป 

2. การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ และการแต่งตั้ง 

2.1 ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
     2.1.1หนังสือเทศบาลต าบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/ ว226 ลงวันที่  
28  พฤศจิกายน  2562 จ านวน   รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้
ปฏิบัติจ านวน  อัตรา  6  อัตรา ดังนี้ 
      1) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา 
      2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน  
1  อัตรา 
      3) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา 
      4)  นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  1  อัตรา 
      5) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  1  อัตรา 
      6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  1  
อัตรา  
       
      2.1.2หนังสือเทศบาลต าบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/ ว067 ลงวันที่  
16  เมษายน  2563 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจ านวน  
อัตรา  7  อัตรา ดังนี้ 
      1) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา 
      2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน  
1  อัตรา 
      3) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา 
      4) นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา 
      5)นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  1  อัตรา 
      6) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  1  อัตรา 
      7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  1  
อัตรา  
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      2.1.3 หนังสือเทศบาลต าบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/ ว118 ลงวันที่  
10  กรกฎาคม  2563 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จ านวน  
อัตรา  3  อัตรา ดังนี้ 
      1) หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   
          จ านวน  1  อัตรา 
      2) ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
          จ านวน  1  อัตรา 
      3)  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
           จ านวน  1  อัตรา 
       
 วิธีด าเนินการ 
     1) ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     2) เว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     3) Facebook เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     4) ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่ง ในจังหวัดเชียงราย และท้องถิ่นจังหวัด ทางระบบ E-OFFICE 
 
2.2 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 
     1) รับโอน ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล  วรรณสอน ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง ) เลขท่ีต าแหน่ง 12-2-00-1101-
001 สังกัดเทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง ) เลขท่ี
ต าแหน่ง 12-2-00-1101-001 สังกัดเทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2562  
     2) รับโอน นายพิสิษฐ์พงศ์  ยะแสง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-2-07-3103-002 สังกัด กอง
วิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่  12-2-01-2101-002 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย มีผลตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2563 
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 2.3 ให้พนักงานพ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
     1) ให้โอน นายวราพล  ปรารพ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น  ระดบักลาง ) เลขท่ีต าแหน่ง 12-2-00-1101-001 สังกัด
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง ) เลขท่ีต าแหน่ง 12-2-
00-1101-001 สังกัดเทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย มี
ผลตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2562       
     2) ให้โอน นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 12-2-01-
2101-001 สังกัดส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง 13-2-00-1101-002 สังกัดเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  2563 
     3) ให้โอน นายนิกร  ฐานะงาม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระดับ ช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 12-2-04-4804-001 สังกัดกองคลัง 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลศรีโพธิ์
เงิน อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  มีผลตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  
2562 
 
2.4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  1  อัตรา ต าแหน่ง คนงาน  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
 
2.5 แต่งตั้งพนักงานจ้าง จ านวน  1  อัตรา รายนายธวัชชัย  ก าเนิดสูง 
ต าแหน่งคนงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
 
2.6 หนังสือเทศบาลต าบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/489 ลงวันที่  4  
สิงหาคม  2563 เรื่อง ส่งบัญชีต าแหน่งว่างสายงานผู้ปฏิบัติและต าแหน่ง
ว่างของพนักงานจ้าง  
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3.การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน 

3.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี 2563   
ตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ 
    - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม   2562) 
    - ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2563) 
 
3.2ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และหนังสือ 
สั่งการ 
     - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม   2562) 
     - ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2563) 
 
3.3 ด าเนินการแต่งตั้งและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปี 2563  
(รอบ 1 ตุลาคม  2562) 
 
3.4 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2564 ให้แก่บุคลากรในสังกัด  จ านวน  8  ราย 

4.การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

4.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 
 
4.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
4.3 เทศบาลต าบลเวียงเทิงจัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด ดังนี้ 
     1)โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     2) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน  
2563 
     3) โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูหลักสูตร
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  2563 
     3)โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน  เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2563 
 
4.4 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning 
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5.การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5.1 จัดท าแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
5.2ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงาน 
5.3 จัดท ากิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสถานที่
ท างานให้สะอาด และปลอดภัย 
5.4 ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
5.5 จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการและประกาศแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน 
5.6 ช่องทางการสื่อสาร และการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน ดังนี้ 
     1) จัดท าตู้รับฟังข้อคิดเห็น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
     2) การประชุมประจ าเดือน 
     3) ไลน์กลุ่ม  เทศบาลต าบลเวียงเทิง, เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     4) เว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     5) Facebook เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
     6) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
5.7 โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม(ทูตคุณธรรม) “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” เทศบาลต าบลเวียงเทิง ประจ าปี  2563 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางอันติกร  สายใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ  สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลเวียงเทิง  

6.จัดท าทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ 

6.1 บันทึกทะเบียนประวัติการรับราชการเป็นปัจจุบันและน าเสนอนาย
ทะเบียนบัตรประวัติลงนาม  
6.2 3.4 ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผนอัตราก าลัง ผู้ครองต าแหน่ง อัตราว่าง 
และทะเบียนประวัติ ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
ค าสั่ง และอัตราเงินเดือน ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) 
http://lhr.dla.go.th  และข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการใช้เครื่องอ่าน Smart Card มาใช้ในการบันทึกข้อมูล 

7. การด าเนินการเก่ียวกับการออก
จากราชการ 

7.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ ราย นางสาวณัฐวดี  
ก๋าสมุทร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  เลขท่ีต าแหน่ง 122086500064 อัตรา
เงินเดือน  16,720  บาท สังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง   
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย   
ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  19  ธันวาคม  2562 เพ่ือไปบรรจุ
แต่งตั้งเปน็ข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  

 

http://lhr.dla.go.th/

