
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ที ่ สพ 54201 / -    วันที ่ 30  กันยายน  2562 

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

  งานการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการพัฒนา
และเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งเทศบาลมีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น  16  ราย  คิดเป็นร้อยละ  72.73  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

(นางสาวจุฑารัตน์  ว่องสุขสวัสดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

   
 
 
    
 
(นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวนเงิน) 
   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

                          (นายนรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ) 
                                                                                                 ปลัดเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 
 
 

(นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางรายงานผลการส่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝีกอบรม ประจ างบประมาณ 2562 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา ระยะเวลา สถานที่อบรม หมาย

เหตุ 
1. นางสาวจุฑารตัน์  ว่องสุขสวัสดิ์  

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมิน ผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับขึ้นสู่ต าแหน่งช านาญ
งาน/อาวุโส/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
การพิจารณาคณุสมบัติ เทคนิคการเขียน
ผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมิน 
การปรับปรุงกรอบระดับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน สิทธิสวสัดิการ  และร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ 

26 - 28 ตุลาคม  
2561 

โรงแรมเอสดี  
อเวนิว  
กรุงเทพมหานคร 

 

2. นางสาวปิยะวัฒน์  โพธิ์หิรญั 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
กองคลัง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 

11 - 16  
พฤศจิกายน 2561 

โรงแรมริเวอรไ์วด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

3. นายอนนท์  ดวงใจดี  
นายช่างโยธาช านาญงาน 
กองช่าง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 

11 - 16  
พฤศจิกายน 2561 

โรงแรมริเวอรไ์วด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

4. นางสาวจุฑารตัน์  ว่องสุขสวัสดิ์  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท าแบบ
ประเมิน “ปรับปรุงต าแหน่ง และเลื่อน
ระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่) 

๑๑ – ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

โรงแรมเอสดี  
อเวนิว  
กรุงเทพมหานคร 

 

5. นางสาวนุชญาดา  ทับทิมเทศ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 
กองคลัง 

การปรับปรุงบัญชี การปิดบญัชี การจัดท า
รายงานการเงินประจ าปี  และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS )  
ประจ าปี 2562 

13 - 15  ธันวาคม  
2561 

โรงแรมริเวอรไ์วด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

6. นายภาคิน  โพธิ์หิรญั   
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

อบรมทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปี 2562 

20 พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

ห้องประชุม 501  
ช้ัน  5  ส านักงาน 
กพร.  เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร 

 

7. นางสุวรรณา  พุทธจักรศรี 
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
กองคลัง 

ประชุมสมัมนา “นายจ้างมีหน้าทีน่ าส่งเงิน
ตาม พ.ร.บ. ก.ย.ศ. พ.ศ. 2560 ต้องท า
อย่างไร” 

29  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอน
เวนช่ัน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

 

8. นางสาวนุชญาดา  ทับทิมเทศ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 
กองคลัง 

ประชุมสมัมนา “นายจ้างมีหน้าทีน่ าส่งเงิน
ตาม พ.ร.บ. ก.ย.ศ. พ.ศ. 2560 ต้องท า
อย่างไร” 

29  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอน
เวนช่ัน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 



 
- 2 - 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา ระยะเวลา สถานที่อบรม หมาย

เหตุ 
9. นางสาวนัฏฐรณิี  สีบานเย็น  

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
กองการศึกษา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ 2,500 วัน
แรก 

24 – 25 ธันวาคม 
2561 

ห้องประชุม     
TO BE NUMBER 
ONE ช้ัน 2 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

10. นางสาวนันธพร  ดาวล้อม   
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
กองการศึกษา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการ 2,500 วัน
แรก 

24 – 25 ธันวาคม 
2561 

ห้องประชุม     
TO BE NUMBER 
ONE ช้ัน 2 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

11. นางสาวจุฑารตัน์  ว่องสุขสวัสดิ์  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

ประชุมชี้แจง ระเบยีบหลักเกณฑ์แนวทางการ
เบิกจ่ายสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2562 

24  มกราคม  2562 โรงแรมริเวอร์ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

 

12. นางสาวอรวรรณ  สีน้ าเงิน  
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
กองการศึกษา 

การพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : เด็กปฐมวัย
สุขภาพดี สูงดีสมส่วน มีพัฒนาการสมวัย 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ป ี2562 

1 กุมภาพันธ์ 
2562 

ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
อู่ทอง 

 

13. นางสาวนัฏฐรณิี  สีบานเย็น  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
กองการศึกษา 

การพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : เด็กปฐมวัย
สุขภาพดี สูงดีสมส่วน มีพัฒนาการสมวัย 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ป ี2562 

1 กุมภาพันธ์ 
2562 

ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
อู่ทอง 

 

14. นายขวัญเมือง  ช่างเกวียนด ี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมลูเพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรบับุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

20 - 21  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 

 

15. นางสุวรรณา  พุทธจักรศรี 
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
กองคลัง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมลูเพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรบับุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

20 - 21  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 

 

16. จ่าเอกวินัย  อ่อนละมลู 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลดัเทศบาล 

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดบูรณา
การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศบาลสงกรานต์ 2562  

2  เมษายน 2562 สโมสรสุพรรณบรุ ี  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา ระยะเวลา สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

17. นางสาวจันทิมา ยอดตลาด  
รองปลดัเทศบาล   

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (Green City) 

4 - 5  เมษายน 
2562 

โรงแรมริเวอร์ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

 

18. นางสาวกฤตกิา  ศรภีุมมา ผู้ช่วยเจา้
พนักงานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (Green City) 

4 - 5  เมษายน 
2562 

โรงแรมริเวอร์ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

 

19. นายเชิด  โพธิ์ไพจิตร 
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

การด าเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดู
เด็กแรกเกดิ 

25 เมษายน 2562 โรงแรมอะเดรียติก
พาเลส ถนนเพชรบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 

20. นางสาวจันทิมา ยอดตลาด  
รองปลดัเทศบาล   

การสัมมนา หัวข้อ รางวัลพระปกเกล้ากับ
การพัฒนานวัตกรรมและความคดิ
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29 เมษายน 2562 ห้องวายุภักษ์ 5 
ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์  
แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

 

21. นายภาคิน  โพธิ์หิรญั   
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

การสัมมนา หัวข้อ รางวัลพระปกเกล้ากับ
การพัฒนานวัตกรรมและความคดิ
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29 เมษายน 2562 ห้องวายุภักษ์ 5 
ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์  
แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

 

22. นางสาวภัทรภร  ปาลพันธุ์
ผู้อ านวยการกองคลัง 
     

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี  ๒๕62 

15 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเลิศธานี 
อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

23. นายสันติ  พัฒน์พันธุ์   
นักสันทนาการช านาญการ 
กองการศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี  ๒๕62 

15 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเลิศธานี 
อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

24. นางสาวจุฑารตัน์  ว่องสุขสวัสดิ์  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี  ๒๕62 

15 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเลิศธานี 
อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

25. นายภาคิน  โพธิ์หิรญั   
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี  ๒๕62 

15 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเลิศธานี 
อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

26. นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมทอง   
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กองสวัสดิการสังคม 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี  ๒๕62 

15 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเลิศธานี 
อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดั
สุพรรณบุร ี

 

27. นายสันติ  พัฒน์พันธุ์   
นักสันทนาการช านาญการ 
กองการศึกษา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมด้านวิชาการ 
ภาษา และวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติมให้กับ
อาสาสมัคร รุ่น 131 และจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานชาวไทยและ
อาสาสมัครอเมริกา 

14 – 17 
กรกฎาคม 2562 

โรงแรมดิ ไอเดิ้ล 
เรสซเิดนท์ อ าเภอ
คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา ระยะเวลา สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

28. นายค ารณ  ช่ืนจรเข ้   
นิติกรช านาญการ 
ส านักปลดัเทศบาล 

หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการที่ดีของราชการ
ส่วนภูมภิาคและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ – ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงแรมสองพันบุรี 
ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

29. นางสาวภัทรภร  ปาลพันธุ์
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

การเตรียมความพร้อมในการปิดบญัชี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
แนวทางการยกเลิกบญัชีระบบมือเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบตัิงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
e-LAAS 

25 - 27 สิงหาคม 
2562 

โรงแรมสองพันบุรี 
ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

30. นายสันติ  พัฒน์พันธุ์   
นักสันทนาการช านาญการ 
กองการศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 – 
2564 

25 – 28 สิงหาคม 
2562 

โรงแรมอเล็กซาน
เดอร์ ถนน
รามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 

สรุป 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง มีพนักงานเทศบาล   จ านวน  22  ราย 
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการฝึกอบรม  จ านวน  16  ราย 
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ  16 x 100  =  72.73 
                            22 
 
 
 


