
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  
ท่ี    ลพ ๗๒๕๐1/-    วันที่  9  ตุลาคม  2563 
เร่ือง รายงานสรุปการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตามสายงานประจำปีงบประมาณ 2563 และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ 
 การปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  
 

 เร่ืองเดิม 
 ตามท่ีงานบริหารงานบุคคล ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา การจัดทำคำส่ังการเดินทางไปราชการ การรายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งงานบริหารงานบุคคลได้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
 งานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการสรุปผลการการส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาบได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมท้ังผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมินก่อนเข้า
รับการอบรม และแบบประเมินภายหลังการฝึกอบรม การเสนอหลักสูตรอบรมท่ีต้องการจัดส่งพนักงานใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 1. นายจรินทร์พงค์ จิตหตัถะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 หลักสูตร 
 2. นางศมประสงค์ ครุฑทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอคลัง จำนวน 1 หลักสูตร 
 3. นางพัชรี ชุ่มสวัสด์ิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ จำนวน 1 หลักสูตร 
 4. นายสิทธิพงษ์ สุภามูล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 5. นางละมัย  อินตาชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ จำนวน 2 หลักสูตร 
 6. นางสาวหนึ่งฤทัย ปาลี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 7. นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 8. นางสาวสาวิตรี กับเป็ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 9. นางสาวนิชา ปัญญายิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 10. นายภาณุพงศ์ ธะนันต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร 
 11. นางสาววิภาวี จะวรรณตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 12. นายเมธานนนท์ จันทร์เทพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
   จำนวน 1 หลักสูตร 
 13. นางสาวณัฐธิดา ปัญจบุรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบัติงาน 
   จำนวน 4 หลักสูตร 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 14. นางสาวธัญชนก พรหมลิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 หลักสูตร 
 15. นางสาวเจนจิรา ไชยวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 หลักสูตร 
 16. นางสาวสุพรรษา อิกำเหนิด ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 หลักสูตร 

/พนักงานจ้างท่ัวไป. . . 
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 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 17. นางสาวอนุสรา ปาลี ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 หลักสูตร 
 18. นางสาวสุภาพร อินทรภิรมย์ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 หลักสูตร 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อรายงานผลการส่งเสริมพัฒนาความรู้และการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานในสังกัดเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป (รายละเอยีดตามแบบสรุปฯ แนบท้าย) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

 (นายภาณุพงศ์  ธะนันต์) 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 (นางสาวนภัสสร  ต้ังหลัก) 
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 (นายจรินทร์พงค์  จิตหัตถะ) 
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 (นายมานพ  กาบเปง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ   
 
 
 
 



สรุปหลักสูตรอบรมที่ต้องการจัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ลำดับ ชือ่- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 

1 นายจรินทร์พงค์  จิตหตัถะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

- อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

2 นางศมประสงค์  ครุฑทิพย์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- อบรมลำดับข้ันตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี 
ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) และการบันทึกบัญชีเพื่อการจัดทำ
และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 

3 นางพัชรี  ชุ่มสวัสด์ิ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
 

4 นายสิทธิพงษ์  สุภามูล 
นิติกรชำนาญการ 

- ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ท่ัวไปและทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ รุ่นท่ี 6 
 

5 นางละมัย  อินตาชัย 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

- หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากรองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
- ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ท่ัวไปและทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ รุ่นท่ี 6 
 

6 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปาลี 
นกัวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 

- อบรมลำดับข้ันตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี 
ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) และการบันทึกบัญชีเพื่อการจัดทำ
และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 

7 นางสาวเรณู  สมบูรณ์ชัย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

- หลักสูตร การคิดค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึง
ข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำ
ฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีเพื่อการ
จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 3 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
8 นางสาวสาวิตรี  กับเป็ง 

ครูชำนาญการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
 

9 นางสาวนิชา  ปัญญายิ่ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

- หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากรองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
 

10 นายภาณุพงศ์  ธะนันต์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- หลักสูตร โครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและเทคนิคการเล่ือนระดับตามมติ ก กลาง การ
ประเมินและการเล่ือนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รุ่นท่ี 7 
- อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

11 นางสาววิภาวี จะวรรณตัน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

- อบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นระบบ
ข้อมูลและการรายงานผลโปรแกรม Long Term Care : 
LTC รุ่นท่ี 4 
 

12 นายเมธานนท์  จันทร์เทพ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 

- หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รุ่นท่ี 14 

13 นางสาวณัฐธิดา  ปัญจบุรี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากรองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
- อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 
- อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
- อบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นระบบ
ข้อมูลและการรายงานผลโปรแกรม Long Term Care : 
LTC รุ่นท่ี 4 

14 นางสาวธัญชนก  พรหมลิ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

- หลักสูตร โครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและเทคนิคการเล่ือนระดับตามมติ ก กลาง การ
ประเมินและการเล่ือนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รุ่นท่ี 7 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
15 นางสาวเจนจิรา  ไชยวรรณ์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- หลักสูตร 1 มกราคม 2563 กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและกฎหมายอื่น  
รุ่นท่ี 2 
 

13 นางสาวสุพรรษา  อิกำเหนิด 
ผู้ดูแลเด็ก 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจัง (ระบบ 
NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563 
 

14 นางสาวอนุสรา  ปาลี 
คนงานท่ัวไป 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
ปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจัง (ระบบ 
NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563 
 

15 นางสาวสุภาพร  อินทรภิรมย์ 
คนงานท่ัวไป 

- หลักสูตร การคิดค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึง
ข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำ
ฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีเพื่อการ
จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 3 
 

 


