
     บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร ชย 36180   

ที ่       วันที่    8  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561-2563 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

ตามที ่ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561-2563  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กร 
ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด และ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยยางที่ 439/2660  ลงวันที่ 2  ตุลาคม  2560 
โดยกำหนดให้ดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน ฯ 
นั้น   

บัดนี้คณะกรรมการจัดทำแผน ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผน ฯ และติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแผนพัฒนา ฯ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีมติเห็นชอบตามแผนพัฒนาเดิม 
ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าแผนเดิมมีความเหมาะสมแล้วทั้งหลักสูตรในการเข้ารับการอบรม
และ งบประมาณท่ีตั้งไว 

2. ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ฯ พบว่ามีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในสายงาน จำนวน  40 ราย จากบุคลากรในสังกัด
จำนวน  44  รายคิดเป็นอัตราร้อยละ 90.90 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

3. และพบว่าบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานได้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(ลงชื่อ)  

(นางสาวศริณญา   โทรักษา) 
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 
 
 
 
  /ความเห็นปลัดเทศบาล................. 
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ความเห็นปลัดเทศบาล.......................................................  ความเห็นนายกเทศมนตรี......................................... 
...................................................................................…….. .................................................................................. 
……………………………………………………………………………….. ………………………………………………….……………………. 
 
 
  (ลงชื่อ)....................................     (ลงชื่อ)......................................... 
      (นายเชาวฤทธิ์    เท่าธุรี)          (นางสาวศริณญา  โทรักษา) 
     ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง          นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63) 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕63 
วันที่   5   ตุลาคม  ๒๕63  เวลา  ๑3.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยาง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
................................................. 

 

ผู้มาประชุม  

๑.  นางสาวศริณญา   โทรักษา  นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 
๒.  นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุร ี  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
3.  นางนฤมล  อำนวยศิลป์  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
4.  นายสุรพงษ์  ไชยสมบัติ  ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
5.  นายธานี  ศรีชัย   ผอ.กองสาธารณสุข   กรรมการ 
6.  นายสุดจิตต์   รักงาม   หัวหน้าสำนักงานปลัด      กรรมการ 
๗.  นายอรัญญา  ป้องสิงห์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  กรรมการ 
๘.  นางสุดตา  พุทธา   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
7.  นางชนานันท์  ประสงค์สุข  นักทรัพยากร บุคคล   กรรมการ/ เลขานุการ  
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑3.30  น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวศริณญา  โทรักษา ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  โดย
มีวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน - ตามท่ีเทศบาลตำบลห้วยยางได้มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ  2561-2563  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้จึงเรียกประชุมทุกท่านในวันนี้ 

  
มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -  รับรองรายงานกาประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2562   
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน.  3.1   การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –  ๒๕๖3)  เพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้อง
มีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 

ประธาน   - ตามท่ีเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) นั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   
(ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3)  และเทศบัญญัติฯ ประจำปีของเทศบาล เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด
ได้ร ับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื ่อให้บ ุคลากรสามารถปฏิบัต ิราชการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนโดยรวม นั้ น เพื ่อให้
แผนพัฒนาบุคลการในแต่ละปีมีความเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ จึงขอให้ที ่ประชุม
พิจารณาแผนพัฒนาเดิมที่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต้องการปรับปรุงอย่างไร เพ่ือ
ประโยชน์ด้านใดบ้างขอให้ท่านกรรมการทุกท่านเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ร่วมกันด้วยค่ะ   

ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตเพิ่มเติม เทศบาลจะต้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรในสังกัดเพื่อให้ได้รับการ  พัฒนาด้านความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และ แนวทางใน
การปฏิบัติงาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อรองรับภารกิจต่ าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการทำงาน
ที่ผิดพลาด เนื่องจากการขาดความรู้ในงานที่ตนจะปฏิบัติได้ แต่ในการที่เราจะพัฒนาบุคลากร
จะต้องมีแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ และ มีทิศทางในการพัฒนา ต่อไป โดยจะต้อง
มีการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ การสำรวจความต้องการในการ ฝึกอบรม 
ของบุคลากรในสังกัด เพื ่อใช ้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ และ สามรถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนต่อไปได้ 

 
นางชนานันท์  ประสงค์สุข – ค่ะ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมสำหรับร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ   
   2561-2563 ที่ได้จัดทำขึ้น มีรายละเอียดดังนี้  

1. หลักการและเหตุผลในกาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
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2. การวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึง โอกาส โดยนำการวิเคราะห์มาจาก

การจัดทำแผนพัฒนาตำแหน่ง 3 ปี มาเป็นแม่แบบ การวิเคราะห์ความต้องการในการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3. การวิเคราะห์โครงสร้าง และ ระบบสายการบังคับบัญชา การสั่งการในการปฏิบัติงาน 
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
5. วิธีการพัฒนา 
6. งบประมาณในการดำเนินการ 
7. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  

หัวหน้าสำนักปลัด  ตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี(เดิม)กระผมเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วครับ  
ทั้งแผนและงบประมาณ 

ประธาน   ค่ะตามท่ีท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้กล่าวมาไม่ทราบท่านใดมีข้อมูลใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   หากไม่มี ดิฉันขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนในครั้งนี้ด้วยค่ะ   
มติที่ประชุม        - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอตามร่างแผนพัฒนาบุคลากรเดิม 
   3.2  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประธาน ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ขอให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้

ชี้แจงค่ะ 
 

เลขานุการ  ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินการเป็นดังนี้ 
1. มีผู้ได้รับการพัฒนาในสายงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งคิดจาก

แผนในอัตราร้อยละ  80 ของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างในสังกัดทั้งหมดที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาในสายงาน จำนวน  35 ราย จากพนักงาน
เทศบาลทั้งหมด 38 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.90 และ 

2. มีผู้ได้รับการพัฒนาในสายงานและสมรรถนะอ่ืน ในอัตราร้อยละ 65 ของพนักงานเทศบาล 
และ พนักงานจ้างในสังกัดท้ังหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 

3. ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก และ  
4. ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายใน เช่นการจัดอบรมสัมมนา  การประชุมสัมมนาเชิง

วิชาการ  การเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การประชุมประจำเดือน และ 
การศึกษาค้นคว้าจากคู่มือในการปฏิบัติงานด้านที่ตนเองปฏิบัติอยู่   

5. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาพัฒนาต่อยอดและ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ได้มากข้ึน 

ที่ประชุม    รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว 
ประธาน   ทั้งนี้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมแจ้งผลการดำเนินการ และ ผลการประชุมในครั้งนี้ต่อ 
   ผู้บริหาร เทศบาลตำบลห้วยยางทราบด้วย 
 

   ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
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ลงชื่อ ชนานันท์  ประสงค์สุข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                  (นางชนานันท์  ประสงค์สุข ) 
                                                       นักทรัพยากรบุคคล 

 

ลงชื่อ       เชาวฤทธิ์  เท่าธุรี        ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายเชาวฤทธิ์   เท่าธุรี) 
                                                            ปลัดเทศบาล 

 

ลงชื่อ      ศริรญา  โทรักษา ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นางสาวศริณญา   โทรักษา) 

  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง



 

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ขออนุมัต ิ ไปราชการเรื่อง 

1. 
นางสาวศริณญา   โทรักษา 
นายเชาวฤทธิ์   เท่าธุรี 

นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 

14 ม.ค.2563 

อบรมสัมมนาทางวิชาการและเพ่ิมศักยภาพสันนิบาตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและสมาชิกสันนิบาตภาคตะวันออกเชียงเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 15 – 17 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พล่าซ่า จ.ขอนแก่น 

2. 
นางฐิตารีย์  ภัคอาริยะชานนท์ 
นายสิรภพ  กาบขุดทด 

เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานดับเพลิง 

27 ม.ค.2563 
อบรมการปฏิบัติตามหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

3. 
นางชนานันท์  ประสงค์สุข 
นางกษิรา  ภูมิคอนสาร 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์ ฯ 

3 ก.พ. 2563 
อบรมโครงการ หลักเกณการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ การปรับปรุง
ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ใหม่)เทคนิคการเขียนผลงานวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อน
ระดับ ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น รุ่นที่ 5 วันที่ 7 – 9 ก.พ.2563 

4. นางชนานันท์   ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล 4 ก.พ 2563 
อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 -16 ก.พ.2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

5. 
นางวณิชชา  ลาดเสนา 
นางชนานันท์   ประสงค์สุข 

หัวหน้าฝ่าย
อำนวยการ 
นักทรัพยากรบุคคล 

3 ก.ค.2563 
อบรมสัมมนา หลักสูตร สัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง 
จ.ชัยภูม ิ

6. นางชนานันท์   ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล 15 ก.ค.2563 

อบรมหลักสูตร การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ขององค์กรปปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉบับใหม่ ของราชการ ส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 17-19 ก.ค.63 ณ โรงแรมวิวิช 
ขอนแก่น 



7. 
นายธานี   ศรีชัย 
นายวิชัย  ทาโบราณ 
นายเรืองฤทธิ์  คงอยู่ 

ผอ.กองสาธารณสุข 
หน.ฝ่ายแผนวิชาการ 
นวก.เกตร 

24 ก.ค.2563 
อบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชา ณ อ.ศิลป์ชัยฟาร์ม ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
ในวันที่ 25-26 ก.ค.2563 

8. 

นางสาวกัลยารัตน์   ประเสริฐ
สาร 
นางรัชนี  เพียรชัยสงค์ 
นางสาวกรกนก  ขัวญโพก 

หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นวก.การเงินและบัญชี 
ผช.จพง.พัสดุ 

5 ส.ค.2563 

อบรมการคิดค่าเสื่อมราคาการจัดงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 โดยข้อมูลจาก
ระบบ E-plan การจัดทำฐานเงินเดือน lhr การบันทึกข้อมูลจากระบบ e-gp การทำ
ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 7 – 9 ส.ค.2563 ณ โรงแรมขอนแก่น
โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

9. นายเจษฏา  สุขวิสุทธิ์   เจ้าพนักงานพัสดุ 11 ส.ค.2563 

อบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 – 22 ส.ค.2563 ณ โรงแรมบียอนสวีท 
จรัญสนิทค์ กรุงเทพมหานคร 

10. 
นางรัชนี  เพียรชัยสงค์ 
นางสาวนิตยา   เลิศคอนสาร 

นวก.การเงินและบัญชี 
ผช.นวก.การเงิน 

13 ส.ค.2563 

อบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
อปท. (e-laas)และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16-
30 ส.ค.2563 ณ โรงแรมกรุงเทพเขตพระนคร กทม. 

11. นายกัญจน์ภณ  วงศ์เทเวศ 
หน.ฝ่ายบริหารงาน
การคลัง 

25 ส.ค.2563 
อบรมงานทะเบียนพาณิชย์ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ 25-26 ส.ค 2563 



12. 

นายธานี  ศรีชัย 
นางสาวปิยะวจี  ปลื้มใจ 
นายภานุวัตร   บำราชเข็ญ 
นายลำหวญ   เดชบำรุง 
นายสมศักดิ์   สายตา 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ผช.นักวิชาการ
สาธารณสุขฯ 
คนงานประจำรถขยะ 
คนงานประจำรถขยะ 

28 ส.ค.2563 
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานระหว่างวันที่ 31 
ส.ค.2563 – 4 ก.ย.2563 ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

13. นางสาวศิริรัตน์   เชื้อไพบูลย์ ผช.นวก.สาธารณสุขฯ 28 ส.ค.2563 
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone วันที่ 1 ก.ย.
2563 ณ ร้านอาหารโสเจ้ง จ.ชัยภูมิ 

14. 

นายสุดจิตต์   รักงาม 
นายวิชัย  ทาโบราณ 
นางวณิชชา   ลาดเสนา 
นางกษิรา   ภูมิคอนสาร 
นางอรทัย   ต่อชีวัน 
นางสาวเพ็ญนภา  สุขขี 
นางสาวรัชนี   สนโคกสูง 

หน.สำนักปลัด 
หน.ฝ่ายวิชาการ 
หน.ฝ่ายอำนวยการ 
นักวิเคราะห์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ 
ตรวจสอบภายใน 
ผช.นักทรัพยากร
บุคคล 

31 ส.ค.2563 
อบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยยาง 
ในวันที่ 2-4 ก.ย.2563 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

15. นายกัญจน์ภคภณ  วงศ์เทเวศ 
หน.ฝ่ายบริหารงาน
การคลัง 

1 ก.ย.2563 
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 8-12 
ก.ย.2563 ณ โรงแรมปิยอนงค์ สวีท กทม. 

16. 
นายพันคิด   พลเบ้า 
นายอุเทน   บุญประคม 

พนง.ประจำรถขยะ 
พนง.ประจำรถขยะ 

2 ก.ย.2563 
อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถฉุกเฉิน ณ โรงเรียนสอนขับรถ ต.จอหอ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย.2563 

17. 
นางสาวศริณญา  โทรักษา คณะ
บริหาร 

นายกเทศมนตรีตำบล
ห้วยยาง 

10-12  ก.ย. 
2563 

อบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  
ณ หอประชุมแก้วกัลยา  เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ  



พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
และ พนักงานจ้างในสังกัด ทุก
ราย จำนวน 94 ราย 
 

18. นางสาวเพ็ญนภา   สุขขี นวก.ตรวจสอบภายใน 19 ก.ย.2563 
อบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 วัน / สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

19. นายธานี   ศรีชัย ผอ.กองสาธารณสุขฯ 23 ก.ย.2563 
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 24-25 
ก.ย.2563 จ.ชัยภูมิ และ จ.เลย 

20. นายเชาฤทธิ์   เท่าธุรี ปลัดเทศบาล 23 ก.ย.2563 
อบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2563 รุ่นที่ 2 24 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ 

21. นางวณิชชา   ลาดเสนา หน.ฝ่ายอำนวยการ 23 ก.ย.2563 
อบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2563 รุ่นที่ 2 24 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ 

 
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2563 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน  96 ราย  มีดังนี ้
1.  ผู้บริหารเขา้รับการฝึกอบรม จำนวน  3  ราย / เข้ารบัการฝึกอบรม 3 ราย 
2.  สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  11 ราย / เข้ารับการฝึกอบรม 11 ราย 
3.  พนักงานเทศบาลเขา้รับการฝึกอบรม  จำนวน  29  ราย / เขา้รับการฝึกอบรม 25 ราย 
4.  พนักงานครเูทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  15  ราย / เขา้รับการฝึกอบรม  15 ราย 
5.  พนักงานจ้างในสังกดัเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน  38 ราย / เข้ารับการฝึกอบรม  33 ราย 
6.  มีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิน้ จำนวน  87 ราย คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 90.63 ของบุคลากรทั้งหมด  
7.  มีข้าราชการ /พนักงานเทศบาลที่เขา้รับการฝึกอบรม จำนวน  40ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.90 


