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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลเวียงเทิง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน ประจำปงีานประมาณ พ.ศ. 2564 

1.การวางแผนทรพัยากรบุคคล การจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566)  ดังนี ้
1.1 ดำเนนิการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
      โดยกำหนดตำแหน่งเพิ่ม จำนวน  1  อัตรา ในตำแหน่ง  
      ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัดกองช่าง 
1.2 ดำเนินการปรบัปรุงโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการฯ ตามหนังสือ 
      สำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว165 ลว  14  ธันวาคม  2563 
1.3 ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  
      โดยการปรับปรุงตำแหน่งพนกังานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานจ้าง 
      ตามภารกิจ(ผู้มีทกัษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเดก็เล็ก สงักัด กองการศึกษา  
 

2. การสรรหา การบรรจบุุคคลเข้า
รับราชการ และการแต่งตั้ง 

2.1 ดำเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
     2.1.1หนังสือเทศบาลตำบลเวียงเทงิ ที่ ชร 52701/ ว209 ลงวันที่  
10  พฤศจิกายน  2563   รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
จำนวน  อัตรา  6  อัตรา ดังนี้ 
      1) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 
      2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
          จำนวน  1  อัตรา 
      3) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 
      4)  นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  อัตรา 
      5) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดบัปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  อัตรา 
      6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
          จำนวน  1  อัตรา  
 
      2.1.2 หนังสือเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/ ว287 ลงวันที่  
11  มิถุนายน  2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน   
1  อัตรา ดังนี ้
      1) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
          จำนวน  1  อัตรา 
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  2.1.3 หนังสอืเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ ชร 52701/ ว 76 ลงวันที่  16  

มิถุนายน  2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัตจิำนวน  อัตรา  
6  อัตรา ดังนี้ 
      1) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 
      2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน  
1  อัตรา 
      3) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา 
      4)นายช่างโยธา ระดับปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  อัตรา 
      5) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดบัปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  อัตรา 
      6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  
อัตรา  
     
 วิธีดำเนินการ 
     1) ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
     2) เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
     3) Facebook เทศบาลตำบลเวียงเทงิ 
     4) ส่งหนังสือประชาสมัพันธ์ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก
แห่ง ในจังหวัดเชียงราย และท้องถ่ินจังหวัด ทางระบบ E-OFFICE 
 
2.2 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 
     1) รับโอน นายเทอดศักดิ์  พัฒนะ ตำแหน่ง นิติกร  เลขที่ตำแหน่ง 
12-2-01-3105-001 สงักัดองค์การบรหิารส่วนตำบลโปง่ผา อำเภอ 
แม่สาย  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร เลขที่ตำแหน่ง 
12-2-01-3105-001 สงักัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง  จงัหวัด
เชียงราย มผีลตัง้แต่วันที่  16  ตุลาคม  2563  
 
2.3 ให้พนักงานพ้นจากตำแหนง่และอัตราเงินเดอืน 
      1) ให้โอน นายสุริยงค์  แก้วก้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นัก
บรหิารงานช่าง ระดับต้น)  เลขที่ตำแหนง่ 12-2-05-2103-001 สงักัด
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
นายช่างโยธา สังกัดโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่วันที่  
17  พฤษภาคม  2564  
    2) ให้โอน นายภูวนาถ  ราชเมืองมลู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 12-2-06-4601-001 สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
อำเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เลขที่ตำแหน่ง 12-2-06-4601-001 สงักัดเทศบาลยางฮอม 
อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย มผีลตัง้แต่วันที่  16  สิงหาคม  2564       
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 2.4 แต่งตั้งพนักงานจ้าง จำนวน  1  อัตรา รายนายจีรพล  ป้องปก 

ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
 

3.การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือน 

3.1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครเูทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564   
ตามหลกัเกณฑ์และหนังสือสัง่การ 
    - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม   2563) 
    - ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2564) 
 
3.2ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนกังานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และหนงัสือ 
สั่งการ 
     - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม   2563) 
     - ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2564) 
 
3.3 ดำเนินการแต่งตัง้และเลือ่นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง ประจำปี 2564  
(รอบ 1 ตุลาคม  2564) 
 
3.4 ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ให้แกบุ่คลากรในสงักัด จำนวน  12 ราย 
 

4.การฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากร 

4.1 จัดทำแผนพฒันาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ 2564 โดยมีการ
วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรในหนว่ยงาน โดยการ
สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพในการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานเทศบาล 
 
4.2 ส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรทีส่อดคล้องกบั
ตำแหน่งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 
4.3 เทศบาลตำบลเวียงเทิงจัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด ดังนี้ 
     1)โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทจุริตในการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเทงิ 
 
4.4 ส่งเสริมใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนกังานจ้าง เรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning 
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5.การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

5.1 จัดทำแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
5.2ให้คำปรึกษาเกี่ยวกบัความก้าวหน้าในสายงาน 
5.3 จัดทำกจิกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรงุสถานที่
ทำงานใหส้ะอาด และปลอดภัย 
5.4 สำรวจความพงึพอใจของพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนกังานจ้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
5.5 จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการและประกาศแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน 
5.6 ช่องทางการสื่อสาร และการรบัฟังปัญหา ข้อร้องเรียน ดังนี้ 
     1) จัดทำตู้รับฟังข้อคิดเห็น พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจำ และ
พนกังานจ้าง 
     2) การประชุมประจำเดือน 
     3) ไลนก์ลุม่  เทศบาลตำบลเวียงเทิง, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
     4) เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
     5) Facebook เทศบาลตำบลเวียงเทงิ 
     6) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
5.7 โครงการคัดเลอืกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม(ทูตคุณธรรม) “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี  2564 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางอันติกา  สายใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ  สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเทิง  

6.จัดทำทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ 

6.1 บันทึกทะเบียนประวัติการรับราชการเป็นปจัจบุันและนำเสนอนาย
ทะเบียนบัตรประวัติลงนาม  
6.2 3.4 ดำเนินการบันทึกข้อมลูแผนอัตรากำลัง ผู้ครองตำแหน่ง อัตราว่าง 
และทะเบียนประวัติ ช่ือตำแหน่งในการบริหารงาน ช่ือตำแหน่งในสายงาน 
คำสั่ง และอัตราเงินเดือน ในระบบศูนย์ข้อมลูบุคลากรแหง่ชาติ (LHR) 
http://lhr.dla.go.th  และข้อมูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการใช้เครือ่งอ่าน Smart Card มาใช้ในการบันทกึข้อมูล 

7.การเลื่อนระดับ 7.1 ดำเนินการเลื่อนและแต่งตัง้พนักงานเทศบาลในระดับตำแหน่งทีสู่งข้ึน  
จำนวน  1  ราย  ราย นางสาวฑิตยา  ปัญญายม  ตำแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข ระดบัปฏิบัติการ เปน็ระดบัชำนาญการ 

 


