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รายงานผลการด าเนินการ 

การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

 

 

เทศบาลต าบลเวียงสา 

อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 



 
รายงานผลการด าเนินการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลเวียงสา   อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
 
 
2. ด าเนินการสรรหาต าแหน่งว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564-2566 
 
 
   
 
 
 

3. ด าเนินการสรรหาต าแหน่งว่างแผนอัตราก าลัง  
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  
(ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564)  

1. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2566  (ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  
โดยปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ    
ของเทศบาล          

1. รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)   
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  และต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง. 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. ด าเนินการส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา และเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก  ตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566     
  
 

- มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติในต าแหน่ง /
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและฝึกอบรมความรู้ตามสายงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  ส านักงานคลังจังหวัดน่าน 
กรมส่งเสริมการปกครอง-ท้องถิ่น   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นต้น  โดยมี
บุคลากรต่างๆ ตามสายงานในโครงสร้างแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564)  
จ านวน 12 สายงาน    
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  และมีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร

เทศบาลฯ  จ านวน 10 สายงาน ซึ่งตามแผนอัตราก าลัง 3ปี ของเทศบาล 
ต าบลเวียงสา  ไม่มีผู้ครองต าแหน่งในสายงานนักวิชาการตรวจสอบภายในและ
สายงานเจ้าพนักงานทะเบียน ดังนั้น จึงมีผู้ครองต าแหน่งในสายงาน จ านวน 10 
สายงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  
จ านวน 10 สายงาน   

 2. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   

-มีการจัดท าโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   

  
 

3. ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสา 

-  มีมาตรการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือถือปฏิบัติ  และไดแ้จ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล    
ต าบลเวียงสา  www.wiangsa.go.th  ดังนี้ 
1. ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง   
ของเทศบาลต าบลเวียงสา   
2. มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง               
3. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
5. มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเสริมสร้างวินัยในองค์กร 
- มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการล้างท าความ
สะอาดถนน  การปลูกต้นไม้  การสร้างท านบกั้นน้ าด้วยกระสอบทราย     
- มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรม
ทางศาสนา  

 

http://www.wiangsa.go.th/


      
 -3- 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3.  ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า     
และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง แต่ละส านัก/กอง     
เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี 
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่าง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการใน 
แต่ละต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดท าประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ครั้งที ่1  และครั้งที่  2  เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ 
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งแจ้งประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
- มีการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก ากับ ดูแล  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตาม  
สายงานทุกคน  อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4.  ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ
สารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น  
  - โปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)     
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-gp, E-plan , ccis 

-  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-GP)  และระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
-  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ  แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนดและเป็นปัจจุบัน 
   

5.  ด้านสวัสดิการ  1. สวัสดิการเงินบ าหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติ 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2548 
 

- ด าเนินการจ่ายเงินบ านาญให้แก่พนักงานเทศบาล  จ านวน 4 ราย   
เป็นประจ าทุกเดือน  ดังนี้ 
1.  นางสุกัลยา  เบาะทองค า  จ านวน 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564)  เดือนละ 20,420 บาท   
2.  นางโฉมยงค์ ทิพย์ราช  จ านวน 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564)  เดือนละ  23,493.50  บาท   
3. นางวิภาวรรณ  สมฤทธิ์ จ านวน  12 เดือน  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564)  เดือนละ 34,096 บาท 
4. นางโสภา  หมื่นเป็ง  จ านวน 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 
2564)  เดือนละ 17,885 บาท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 2.  สวัสดิการรักษาพยาบาล  ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขถึง พ.ศ.2549  

- ด าเนินการเบิกจ่ายตรงจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ได้ใช้สิทธิประกันสังคม 
ตามมาตรา 35 

 3. สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 
พนักงานเทศบาล  จ านวน 5 ราย    
1. นางธัญญ์ธิยา  โรจน์ศิริภาณุกุล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
2. นางสาวชัชรี ยอดมงคล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. นางสาววชิราภรณ ์ เนตรวงศล์ักษณ์  ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
4. นางอัมพวัน อารีประเสริฐสุข ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
5. นายธรพันธ์ สร้อยทา  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
พนักงานครูเทศบาล  จ านวน 2 ราย  
1. นางสโรชา เทพค า  ต าแหน่ง ครู คศ.2   
2. นางสาวกมลทิพย์ ดีปินตา  ต าแหน่ง ครู คศ.2 
ลูกจ้างประจ า จ านวน  1 ราย  
1. นายทวี พันธ์พานิช  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 4. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ 
บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน         
ด้านความปลอดภัยในการท างานและการ 
มีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน และจัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านักงานให้ปลอดภัย  ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารส านักงานให้เป็นระเบียบ สวยงามและน่าอยู่  
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ปัญหา อุปสรรค 
1. การวางแผนอัตราก าลังมีไม่เพียงพอกับภารกิจงาน และไม่สามารถเปิดกรอบอัตราก าลังที่ต้องการได้ เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงสามีงบประมาณท่ีจ ากัด    
2. ไม่สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้ครบทุกต าแหน่ง เนื่องจากการสอบบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้บางต าแหน่ง  
ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 
   พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลในด้านต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ  
1. มีการจัดท าองค์ความรู้ในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมน ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. เข้าร่วมการประชุมและอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 

............................................................................... 



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
1 นักบริหารงานท่ัวไป นายวินัยธรรม     พุทธิมา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียนกรณีการเกิด 16 ตุลาคม 2563

    อุทกภัย (น  าป่าไหลหลาก) ในพื นท่ี หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
    อ าเภอเวียงสา เวียงสา
2.  อบรม"การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
    รัฐพิธี และงานศาสนพิธีขององค์กร โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564

น.ส.ชัชรี    ยอดมงคล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และ 1. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ 9 กุมภาพันธ์ 2564
และงบประมาณ งบประมาณ     การประเมิน ITA  ประจ าปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล

    พ.ศ. 2564 ไหล่น่าน
2. ประชุมเพ่ือจัดท าแนวทางการเปิดเพจ 5 มีนาคม 2564
    ข้อมูลสาธารณะ (ตัวชี วัดท่ี 9 - 10) ห้องประชุมส านักงานส่งเสริม
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยก การปกครองส่วนท้องถ่ิน
    ระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2564 จ.น่าน
3. โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและ 12 มีนาคม 2564
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดน่าน ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564
4. อบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพ 7 กันยายน 2564
    การบริหารจัดการภาครัฐ โรงแรมน่านกรีนเลค วิว รีสอร์ท

อ.เมืองน่าน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครอง 31 มีนาคม - 2 เมษายน2564
    ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลการบริหาร โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
    จัดการท่ีดี เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์ กรุงเทพมหานคร
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สุรปกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ และทัศนศึกษำดูงำนของบุคลำกรเทศบำลต ำบลเวียงสำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
นางธัญญ์ธิยา  โรจน์ศิริภาณุกุลผู้อ านวยการกองการศึกษา กองการศึกษา 1. โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร 4 - 5 พฤศจิกายน 2563

   ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ โรงแรมน  าทอง จังหวัดน่าน
   วัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียว
   ชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

น.ส.วชิราภรณ์ เนตรวศ์ลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ กองยุทธศาสตร์และ 1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียนกรณีการเกิด 16 ตุลาคม 2563
งบประมาณ งบประมาณ     อุทกภัย (น  าป่าไหลหลาก) ในพื นท่ี หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ

    อ าเภอเวียงสา เวียงสา
2.  อบรม"การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
    รัฐพิธี และงานศาสนพิธีขององค์กร โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและ 12 มีนาคม 2564
   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดน่าน ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ประชุมการด าเนินกิจกรรมการรับฟังปัญหา 25 สิงหาคม 2564
   และความต้องการของประชาชนในพื นที โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนารพับพื นท่ีในลักษณะ
   แผนเดียว (ONE  PLAN)

นางภัคจิรา     ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองคลัง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564
โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จ.น่าน

2. โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 2 - 3 มีนาคม 2564
   กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   พร้อมกรณีศึกษา



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
2 นักบริหารงานช่าง นายสมชาติ     วงค์ภาดี ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวและ 18 พฤศจิกายน 2563

   เตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ โรงแรมอมาลี ดอนเมือง
   เข้าสู่ Flat Form ใหม่ แผนงานจัดการ แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
   ภัยพิบัติ

3 นักบริหารงานสาธารณสุขและ นางณัณทิญา   ฟักรักษา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ 1. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครอง 11 กุมภาพันธ์ 2564
ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม    ส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การจัดการขยะอันตราย โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท

   และขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื นท่ีจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร 18 - 19 มีนาคม 2564
   ผู้ให้ค าปรึกษา (Insfructor) การพัฒนา โรงแรมภูรีสอร์ท อ.ปัว จ.น่าน
   อนามัยส่ิงแวดล้อมในองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ินจังหวัดน่าน
3. ร่วมสัมมนาชี แจงแนวทางการด าเนินการ 4 สิงหคม 2564
    เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามโครงการลดการ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
    ใช้พลังงานในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2563-2564 ส่วนท่ี 2

พ.จ.อ.สุเมธี   ศิริตังสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน กองสาธารณสุขและ 1. โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครอง 11 กุมภาพันธ์ 2564
สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม    ส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การจัดการขยะอันตราย โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท

   และขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื นท่ีจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 16 กุมภาพันธ์ 2564
    จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. อบรมโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและ 4 มีนาคม 2564
   สาธารณภัยให้ความรู้ส าหรับอ าเภอท่ีมี หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอเวียงสา
   พื นท่ีเส่ียง



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
4 นักจัดการงานท่ัวไป นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินต๊ะ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการส านักปลัดเทศบาล 1. ประชุมด้านการบริหารงานบุคคลของ 15 มกราคม 2564

    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ห้องประชุมเจ้ามหาพรหม
สุรธาดา ชั น 6 ศาลากลาง
จังหวัดน่าน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564
โรงแรมดิอิมเพรสน่าน
จังหวัดน่าน

3. ประชุมด้านการบริหารงานบุคคลของ 11 กุมภาพันธ์ 2564
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ห้องประชุมเจ้ามหาพรหม

สุรธาดา ชั น 6 ศาลากลาง
จังหวัดน่าน

4. โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 2 - 3 มีนาคม 2564
   กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   พร้อมกรณีศึกษา
5. ประชุมบริหารงานบุคคล 20 กันยายน 2564
    เทศบาลต าบลกลางเวียง

นางอัมพวัน  อารีประเสริฐสุข นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการกองยุทธศาสตร์และ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564
งบประมาณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน

จังหวัดน่าน
2. โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 18 - 19 มีนาคม 2564
   กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   พร้อมกรณีศึกษา

น.ส.สิรินทรา  แสนวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการกองสาธารณสุขและ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564
ส่ิงแวดล้อม โรงแรมดิอิมเพรสน่าน

จังหวัดน่าน
2. โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 18 - 19 มีนาคม 2564
   กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   พร้อมกรณีศึกษา



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
นางพิกุล    ทานิล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการกองช่าง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564

โรงแรมดิอิมเพรสน่าน
จังหวัดน่าน

2. โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 18 - 19 มีนาคม 2564
   กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
   พร้อมกรณีศึกษา

นายธีรพันธ์    สร้อยทา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กองการศึกษา 1. ประชุมสัมมนา"ข้อจ ากัดของการจัดการ 27 - 28 ตุลาคม 2563
    ภัยพิบัติในสังคมไทย เร่ือง การบริหาร โรงแรมอมาลี ดอนเมือง
    จัดการภัยพิบัติโดยชุมชน แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวและ 18 พฤศจิกายน 2563
   เตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ โรงแรมอมาลี ดอนเมือง
   เข้าสู่ Flat Form ใหม่ แผนงานจัดการ แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
   ภัยพิบัติ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รู้ทันก่อนถูกโกง" 27 มกราคม 2564

โรงแรมดิอิมเพรสน่าน
จังหวัดน่าน

4.  อบรม"การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
    รัฐพิธี และงานศาสนพิธีขององค์กร โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564

5 เจ้าพนักงานธุรการ นายเอกชัย  นันทะเสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักปลัดเทศบาล 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวและ 18 พฤศจิกายน 2563
   เตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ โรงแรมอมาลี ดอนเมือง
   เข้าสู่ Flat Form ใหม่ แผนงานจัดการ แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
   ภัยพิบัติ
2. อบรมโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและ 4 มีนาคม 2564
   สาธารณภัยให้ความรู้ส าหรับอ าเภอท่ีมี หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
   พื นท่ีเส่ียง เวียงสา



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครอง 31 มีนาคม - 2 เมษายน2564
    ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลการบริหาร โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
    จัดการท่ีดี เพ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์ กรุงเทพมหานคร
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการจังหวัดน่าน 25 สิงหาคม 2564
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
    น  าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในรูป เวียงสา
    แบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ ผ่านระบบประชุม
    ทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom)
5. ประชุมชี แจงการเตรียมการจัดท า (ร่าง) 2 กันยายน 2564
    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาล
    อ าเภอ พ.ศ. 2564-2570 และ (ร่าง) ต าบลเวียงสา
    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน พ.ศ. 2564-2570  ผ่านระบบ
    Application Zoom Cloud
6. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการเฝ้า 6 กันยายน 2564
    ระวังและแจ้งเตือนภัย ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาล
    โดยการสแกน QR CODE Line ต าบลเวียงสา
    กลุ่มฝึกซ้อมสัญญาเตือนภัยจังหวัดน่าน
    รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุม
    ทางไกล (Zoom)

6 พนักงานครู สายงานการสอน นางสโรชา     เทพค า ครูช านาญการ กองการศึกษา 1. อบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบฐานข้อมูล 17 กรกฎาคม 2564
    สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    มาตรฐานชาติ  ผ่านระบบออนไลน์ ต าบลเวียงสา



ล ำดับ ช่ือสำยงำน ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด โครงกำร/หลักสูตร ระยะเวลำ/สถำนท่ี
นางพลับพลึง   กอบแก้ว ครูช านาญการ กองการศึกษา 1. ประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย 18 กรกฎาคม 2564

   (ครั งท่ี 6/2564) เร่ือง "นิทานกับการ ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   พัฒนาท่ีรอบด้าน : ผู้เล่า ผู้ฟัง แบบ ต าบลเวียงสา
   win win" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
   Meeting 
2. ประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 22 สิงหาคม 2564
   ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั งท่ี 7/2564) ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   เร่ือง "พัฒนาสมอง สร้างเสริมพัฒนาการ ต าบลเวียงสา
   ด้วยส่ือสร้างสรรค์ ท่ีสร้างเอง" ผ่านระบบ
   ออนไลน์ Zoom  Meeting
3. ประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 19 กันยายน 2564
   ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั งท่ี 8/2564) ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   เร่ือง "เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคต ต าบลเวียงสา
   ท่ีเปล่ียนแปลง" ผ่านระบบออนไลน์
   Zoom  Meeting



 


