
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางรายงานส่งพนักงานเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม สถานที่อบรม หมาย

เหตุ 
๑ นายบุญชู  บัวสด 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

การจัดอบรมกติกาใหม่และแนวทางปฏิบัติ
สำหรับผู้ประเมินผู้ตัดสินไทยลีก ๔ (T4) 

๑๒ – ๑๔ ม.ค. 
๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 

๒ นางทัศนีย์  สิงห์ภู่ 
รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
นางสาวพุทธาณี  พ่วงทอง 
นิตกรปฏิบัติการ 

การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ 29 - 31 ม.ค. 
๒๕๖๓ 

ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ จ. เชียงใหม่ 

 
 

๓ นางสาวมณฑา  จันทร์แจ่ม 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวพัชรินทร์  แป้นทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวมณฑา  จันทร์แจ่ม 
เจ้าพนักงานธุรการ 

หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ 
รุ่นท่ี ๑๒๙ 

๑๖ ก.พ. – ๖ 
มี.ค. ๒๕๖๓ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
จ. ปทุมธานี 

 

๔ นางอุไร  ช้างเผือก 
 ครู ศพด. ชาวไร่ 
นางสาวจิรัชยา  พราหมณ์เพชร 
ครู ศพด. บ้านหุบกะพง 
นางสาวกนกวรรณ  เพชรนิล 
ครู ศพด. นายาง 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย จ. 
เพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะการประเมินพัฒนาการ
สำหรับครือข่ายเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM 

๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเพชรบุรี 

 



ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

๕ นางสาวสุมาลี  วารี 
ครู ศพด. บ้านหนองยาว 
นางสาวณัฐนันท์  ฤทธิศร 
ครู ศพด. บ้านเนินทราย 
นางกุญฑรีา  ฤทธิ์รัตนา 
ครู ศพด. บ้านดอนขุนห้วย 
นางสาวบรรจง  งามชม 
ครู ศพด. บ้านหนองเผาถ่าน 
นางสิริพร  มีเพชร 
ครู ศพด. บ้านดอน 
นางสาวมาลัย  อินทวาด 
ครู ศพด. บ้านร่องระกำ 
นางสาวธนิดา  เรืองอร่าม 
ครู ศพด. บ้านนิคมพัฒนาตนเองฯ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย จ. 
เพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะการประเมินพัฒนาการ
สำหรับครือข่ายเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM 

๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

 

๖ นางรัตนา  มาแป้น 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  นิมิตสุขศรี 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ 
กิจกรรม ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบผู้สูงอาย 

๒๗ – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

จังหวัดกาญจนบุรี  

๗ นางสาวรัตนาภรณ์  นิมิตสุขศรี 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       

รุ่นท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒๕ – ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

      



ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

๘ นางสาวพรสุดา  วงษ์ขวัญเมือง 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบ
ประปาด้วยระบบ 

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒ – ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

๙ นางสาวอภิชยา  กีรติธนกรกุล 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นางนิลลดา  ช่ืนอารมณ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

๑๗ – ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเอส. ดี อเวนิว กรุงเทพฯ  

๑๐ นางสาวอภิชยา  กีรติธนกรกุล 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นางนิลลดา  ช่ืนอารมณ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นท่ี ๕ 

๒๓ – ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ  

๑๑ นางสาวพรสุดา  วงษ์ขวัญเมือง 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หลักสูตรการบริหารการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้วิธีการงบประมาร

ท่ีกำหนดใหม่ รุ่นท่ี ๕ 

๑๓ – ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์  
พระรามหก กรุงเทพฯ 

 

๑๒ นางจรรยา  ปิ่นเนียม 
นักวิชาการคลัง 
นางจารวี  ชิชัยยาง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางสาววราลักษ์  เกิดทอง 
คนงาน 

การใช้งานโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นท่ี ๑ 

๒๔ – ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ 
 
 
 
 

 



 
ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม สถานที่อบรม หมาย

เหตุ 
๑๓ นางจันทิรา  ปรียานุภาพ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางสาวชลธิชา  พ่วงทอง 
คนงาน 
นางสาวปิยาภรณ์  กล่ินหอม 
คนงาน 

หลักสูตร การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นท่ี ๒ 

๒๑ – ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี  

๑๔ นางสาวศรีวิภา  พรสมบูรณ์ศิริ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางจารวี  ชิชัยยาง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
นางจันทิรา  ปรียานุภาพ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมในการปิดบัญชี ประจำปี 

๒๕๖๓ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น             (e – 
LAAS) 

๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ กรงุเทพมหานคร  

๑๕ นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

 
 
 
 



ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

๑๖ นางสาวอภิชยา  กีรติธนกรกุล 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นางนิลลดา  ช่ืนอารมณ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
– ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๒ 

๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑๗ นางทัศนีย์  สิงห์ภู่ 
รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
นางสาวพุทธาณี  พ่วงทอง 
นิตกรปฏิบัติการ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบ
ประชาชน ครั้งท่ี ๔๑  

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

๑๘ นายสราวุธ  ทวีกาญจน์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

หลักสูตร นักบริหารงานช่าง 
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 

รุ่นท่ี ๓๘ 

๒๗ กันยายน –  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี 

 

๑๙ นางสาวศรีวิภา  พรสมบูรณ์ศิริ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นางจันทิรา  ปรียานุภาพ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

การบันทึกบัญชีและการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(e – LAAS) 

๑๐ – ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรงุเทพฯ  

 
 
 
 
 



 
ลำดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม 

 
สถานที่อบรม 

๒๐ นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารท่ัวไป ระดับกลาง) 
นายภาณุวัชร  แตงพลับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางปาลิดา  เกตุรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

หลักสูตร เจาะลึก แนวทาง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ การประเมิน 
การควบคุมภายใน การบริหาร

จัดการความเส่ียง การตรวจสอบ
ภายใน 

๔  - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

๒๑ นางทัศนีย์  สิงห์ภู่  
รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 
นางปาลิดา  เกตุรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

เจาะประเด็นระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

รุ่นท่ี ๔ 

๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด 
  กรุงเทพฯ 

๒๒ นางนิลลดา  ช่ืนอารมณ์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและครู อปท. ปี ๒๕๖๔ 

รุ่นท่ี ๙ 

๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส. ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

 



สรุป 
เทศบาลตำบลนายาง มีพนักงานเทศบาล   จำนวน  ๕๑  คน 
พนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรม   จำนวน  ๓๔ คน 
 
คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ  ๓๔ x ๑๐๐  =  ร้อยละ  ๖๖.๖๖ 
                         ๕๑ 


