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เทศบาลต าบลเวียงสา 

อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 



 
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเวียงสา   อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลัง 

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2563 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เทศบำลต ำบลเวียงสำ  ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งว่ำง
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563  ดังนี้   
1. รับโอนย้ำย พนักงำนครู สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 อัตรำ และ 
พนักงำนครู สังกัด โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเวียงสำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. รับโอนพนักงำนให้มำด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร ในต ำแหน่ง  
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ สังกัด กองวิชำกำรและแผนงำน    
3. ด ำเนินกำรร้องขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  โดยรำยงำนให้ท้องถิ่นจังหวัดน่ำน ทรำบ  
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. ด ำเนินกำรส่งบุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมประชุม 
สัมมนำ และเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน
ภำยนอก  ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเทศบำล  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2563     
  
 

- มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล  
เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  โดยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม 
และฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนท่ีปฏิบัติในต ำแหน่ง /มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและ
ฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่ำน  ส ำนักงำนคลังจังหวัดน่ำน กรมส่งเสริมกำรปกครอง-
ท้องถิ่น   สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น เป็นต้น   โดยมีบุคลำกรต่ำง ๆ           
ตำมสำยงำน ในโครงสร้ำงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561-2563 จ ำนวน 11 สำยงำน   และมีบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเทศบำลฯ  จ ำนวน 10 สำยงำน  
คิดเป็นร้อยละ 90.90  ซึ่งปัจจุบันเทศบำลต ำบลเวียงสำ   ไม่มีผู้ครองต ำแหน่ง 
ในสำยงำนเจ้ำพนักงำนทะเบียน ดังนั้น จึงมีผู้ครองต ำแหน่งในสำยงำน จ ำนวน 
10 สำยงำน และมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในหลักสูตรต่ำงๆ ตำมที่มีผู้ด ำรง 
ต ำแหน่งครบ จ ำนวน 10 สำยงำน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง   
  
 

-มีกำรจัดท ำโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำน 
กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ให้แก่พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลเวียงสำ   

  
 

3. ด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลำกรในเทศบำลต ำบลเวียงสำ 

-  มีมำตรกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือถือปฏิบัติ  และไดแ้จ้ง
ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง ทรำบโดยทั่วกัน ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์เทศบำล    
ต ำบลเวียงสำ  www.wiangsa.go.th  ดังนี้ 
1. ประมวลจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง   
ของเทศบำลต ำบลเวียงสำ  อ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน    
2. มำตรฐำนเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำง               
3. นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
4. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
5. มำตรกำรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- มีกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ โดยกำรล้ำงท ำควำม
สะอำดถนน  กำรปลูกต้นไม้  กำรสร้ำงท ำนบกั้นน้ ำด้วยกระสอบทรำย     
- มีกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ   
จัดกิจกรรมทำงศำสนำ  
 

 
 
 
 

http://www.wiangsa.go.th/
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล        
กำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล 
พนักงำนครูเทศบำล เพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ     
และเลื่อนค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมำตรฐำนก ำหนด 
ต ำแหน่ง ของแต่ละต ำแหน่ง แต่ละส ำนัก/กอง     
เพ่ือก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกบุคคลที่มี 
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ และเป็นเงื่อนไขในกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น  
3. ผลกำรประเมินที่ได้สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำง 
และจัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ได้อย่ำง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภำพ เพื่อใช้ ประกอบกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพงำนของข้ำรำชกำรใน 
แต่ละต ำแหน่ง  

- มีกำรจัดท ำประกำศเทศบำลต ำบลเวียงสำ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  ครั้งที ่1  และครั้งที่  2  เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนในกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และ 
เลื่อนค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง  พร้อมทั้งแจ้งประกำศหลักเกณฑ์ให้ทรำบ
โดยทั่วกัน 
 
 
 
 
- มีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ก ำกับ ดูแล  
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำร 
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  ตำมควำมรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตำมสำย
งำนทุกคน  อย่ำงเป็นธรรม  เสมอภำค  และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง   
 
 
 

 
       
 
 
 



 
-4- 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4.  ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ
สารสนเทศ 

1. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบงำนหรือ 
ระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคลำกรในองค์กร  
3. มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
4. มีกำรพัฒนำระบบงำนหรือระบบกำรให้บริกำร 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฐำนข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น  
  - โปรแกรมระบบสำรสนเทศศูนย์ข้อมูลบุคลำกร
ท้องถิ่นแห่งชำติ (LHR)     
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-gp, E-plan , ccis 

-  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-GP)  และระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
-  ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่ำว ตำมระยะเวลำที่กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นก ำหนดทุกระยะ  แล้วเสร็จทันเวลำที่ก ำหนดและเป็นปัจจุบัน 
   

5.  ด้านสวัสดิการ  1. สวัสดิกำรเงินบ ำหน็จบ ำนำญ ตำมพระรำชบัญญัติ 
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2548 
 

- ด ำเนินกำรจ่ำยเงินบ ำนำญให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 3 รำย   
เป็นประจ ำทุกเดือน  ดังนี้ 
1.  นำงสุกัลยำ  เบำะทองค ำ  จ ำนวน 12 เดือน (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 
2563)  เดือนละ 20,420 บำท  แยกเป็น 
     -  เงินบ ำนำญ (กบท.) จ ำนวน  18,700  บำท   
     -  เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) จ ำนวน  1,720 บำท   
2.  นำงโฉมยงค์ ทิพย์รำช  จ ำนวน 12 เดือน  (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 
2563)  เดือนละ  23,493.50  บำท  แยกเป็น 
     -  เงินบ ำนำญ (กบท.) จ ำนวน 18,794.80 บำท   
     -  เงินเพ่ิม 25% (กบท.) จ ำนวน  4,698.70  บำท   
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ประเด็นนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
  3. นำงวิภำวรรณ  สมฤทธิ์ จ ำนวน  12 เดือน  (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 

2563)  เดือนละ 34,096 บำท แยกเป็น 
     -  เงินบ ำนำญ (กบท.) จ ำนวน 27,276.80 บำท   
     -  เงินเพ่ิม 25% (กบท.) จ ำนวน  6,819.20  บำท 
 

 2.  สวัสดิกำรรักษำพยำบำล  ปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขถึง พ.ศ.2549  

- ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตรงจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
ให้แก่พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำ 
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ได้ใช้สิทธิประกันสังคม 
ตำมมำตรำ 35 

 3. สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย สวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล พนักงำนครู
เทศบำลและลูกจ้ำงประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  มีรำยละเอียด ดังนี้ 
พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 3 รำย    
1. พ.จ.อ.นพดล พรมรักษำ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม    
2. นำงธัญญ์ธิยำ  โรจน์ศิริภำณุกุล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ   
3. นำงอัมพวัน อำรีประเสริฐสุข ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
พนักงำนครูเทศบำล  จ ำนวน 1 รำย  
1. นำงสโรชำ เทพค ำ  ต ำแหน่ง ครู คศ.2   
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  1 รำย  
1. นำยทวี พันธ์พำนิช  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์   

 4. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี ให้แก่ 
บุคลำกรในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน         
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและกำร 
มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  

- มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรในองค์กรอย่ำงครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
- มีกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส ำนักงำนให้ปลอดภัย  ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน 
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรส ำนักงำนให้เป็นระเบียบ สวยงำมและน่ำอยู่  
- จัดกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง 

 


