
บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  โทร. 0 4275 9055                                  

ที่   สน 57601/121  วันที่     25   ตุลาคม  2563 

เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563.  

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 

  งานการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นการ
พัฒนาและเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเทศบาลมีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 10 ราย คิดเป็นร้อยละ  47  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        สิบเอก 

(พงษ์พิพัฒน์  มาลีลัย) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
จจจจ 
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ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
......................................................... 
......................................................... 
    
  
     (นางสาวสายพิน  ธิวะโต) 
      หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
......................................................... 
......................................................... 
    

   
     (นางประกายวรรณ  งันปัญญา) 
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
  
 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
......................................................... 
......................................................... 
    
  
        (นางประกายวรรณ  งันปัญญา) 
                  ปลัดเทศบาล 
  
 



สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ประจ าปี พ.ศ.2563 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นางอมรินทร์  แสนท้าว ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา เจาะประเด็นวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 
การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท. และของสถานศึกษาในสังกัด 
อปท. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 

โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  

8 – 20 ตุลาคม
2562 

 

2 นางสาวมนันยา  จันทร 
 
 

ครูช านาญการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

การจัดท าเอกสารตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุง)ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติและการเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.   

โรงแรมสยามแกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

30 ตุลาคม 2562 
–  

1 พฤศจิกายน 
2562 

 

 
 

3 นางเนตรสุณีย์  จุลนีย์ ครูช านาญการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

การจัดท าเอกสารตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุง)ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติและการเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.   

โรงแรมสยามแกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

30 ตุลาคม 2562 
–  

1 พฤศจิกายน 
2562 

 

4 นางวิลาสินี  การุญ ครูช านาญการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

การจัดท าเอกสารตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุง)ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติและการเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.   

โรงแรมสยามแกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

30 ตุลาคม 2562 
–  

1 พฤศจิกายน 
2562 

 

 



 
 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

5 นางสายชล  การุญ ครูช านาญการ 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

การจัดท าเอกสารตามข้ันตอนการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ฉบับปรับปรุง)ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการเตรียม
ความพร้อมการประกันคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ.   

โรงแรมสยามแกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

30 ตุลาคม 2562 
–  

1 พฤศจิกายน 
2562 

 

6 นางสาวสายพนิ  ธิวะโต หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป  (อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น) รุ่นที่ 80 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

3 – 29 
 พฤศจิกายน 2562 

 

7 นายกิตติชัย  เหลาแตว หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ 

กองคลัง เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

4 – 6 
 พฤศจิกายน 2562 

 

8 นายอดุลย์  ปากหวาน นักป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 

ส านักปลัดเทศบาล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
รุ่นที่ 7 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 

10 พฤศจิกายน  – 
6 ธันวาคม 2562 

 
 

9 นางประกายวรรณ งนัปัญญา ปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560 ของ อปท. รุ่นที่ 4 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน ถนน
สุขุมวิท จังหวัดชลบุรี 

23 – 24 
พฤศจิกายน 2562 

 

 
 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

10 น.ส.ประภัสสรณ์  ศูนย์จนัทร ์ นักจัดการงาน
ทั่วไป 

กองการศึกษา เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 
พ.ศ.2560 ของ อปท. รุ่นที่ 4 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน ถนน
สุขุมวิท จังหวัดชลบุรี 

23 – 24 
พฤศจิกายน 2562 

 

 
สรุป   
พนักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ  มีพนักงานเทศบาล จ านวน  25 คน 
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการฝึกอบรม   จ านวน  10 คน 
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 10x100 = 40  
                        25 
 
                                         สิบเอก 
                                                   (พงษ์พิพัฒน์  มาลีลัย)       
                                             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
 
   


