
  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลสะพลี 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อบต.สะพลี 
ลําดับที่ ขื่อ – สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี 

๑ นางดวงเดือน  จันทรสุริย นักวชิาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ป  ของสํานัก/กอง/สวน
การศึกษาและสถานศึกษา (ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก/
โรง เรี ย น ) แล ะแน วป ฏิ บั ติ ให ม ใน การบ ริห าร
แผนพัฒนาการศึกษา                                

๒๕ - ๒๘ ต.ค. ๖๒ โรงแรมเค พารค  
จ.สุราษฎรธานี 

๒ นางพรรณวิภา  สุชาต ิ
นางจุรีรัตน  ชูกรณ 

เจาพนักงานพัสดุ 
นักวชิาการเงินและบัญชี 

ก า ร จัด ทํ า ราย งาน ก าร เงิน ป ระ จํ าป ใน ระบ บ
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-
LAAS) เพื่อเตรียมความพรอมในการบันทึกบัญชี
เปนไปตามมาตรฐาน   การบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๒ รุนที่ ๒ 

๓ - ๕ พ.ย. ๖๒ โรงแรมริเวอรไซต  
กรุงเทพฯ 

๓ นายวชัรินทร  สุวพิศ ปลัด อบต.สะพลี อบรมสัมมนาปญหาการดําเนินงานกิจการสภาทองถ่ิน 
รุนที่ ๒ 

๕ - ๘ พ.ย. ๖๒ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

๔ นางอุมาพร  โคตรสมบัติ 
นางจิรดา  บริรักษ 

ครู 
ครู 

แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ป  ของสํานัก/กอง/สวน
การศึกษาและสถานศึกษา (ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก/
โรง เรี ย น ) แล ะแน วป ฏิ บั ติ ให ม ใน การบ ริห าร
แผนพัฒนาการศึกษา                                

๒๒ - ๒๔ พ.ย. ๖๒ โรงแรมเอเชีย ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 

๕ นางพรรณวิภา  สุชาต ิ
นางจุรีรัตน  ชูกรณ 

เจาพนักงานพัสดุ 
นักวชิาการเงินและบัญชี 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลัง และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําป ๒๕๖๓ 

๒ - ๓ ธ.ค. ๖๒ โรงแรมมรกตทวนิ  
จ.ชุมพร 

๖ ส.อ. มานพ  มาแจง นักพัฒนาชุมชน การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนทีตนแบบตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต (ชุมชนสรางสุข : สุขกาย สุขใจ   
สุขเงิน) ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒ – ๑๓ ธ.ค. ๖๒ โรงแรมบีทู นครศรีธรรมราช 
พรีเมียร 

๗ นายชาติชาย  สวัสศรี 
นางสาวอาภาพร  สงา 

หัวหนาสํานักปลัด 
นิติกร 

เทคนิคการบังคับใชกฎหมายและการจัดการเร่ือง
รองเรียน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ อปท. รุนที่ ๕ 

๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๒ โรงแรมเชียงใหมภูคาํ  
จ.เชียงใหม 



-๒- 
 

ลําดับที่ ขื่อ – สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี 

๘ นายวชัรินทร  สุวพิศ 
นางพรรณวิภา  สุชาต ิ
นางจุรีรัตน  ชูกรณ 
นางสาวธัญญรัศม  มีลาภ 
นางสาวอาภาพร  สงา 

ปลัด อบต.สะพลี 
เจาพนักงานพัสดุ 
นักวชิาการเงินและบัญชี 
นักวชิาการจัดเก็บรายได 
นิติกร 

การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ ดินและ        
สิ่งปลูกสราง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง        
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๗ – ๑๘ ธ.ค. ๖๒ โรงแรมมรกตทวนิ  
จ.ชุมพร 

๙ นางสาวจันจิรา  ตรีเทพ 
นางจุรีรัตน  ชูกรณ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวชิาการเงินและบัญชี 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ อ
เชื่ อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห งชาติ      
(e-Plan – eMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รุนที่ ๒ 

๒๓ – ๒๕ ธ.ค. ๖๒ โรงแรมรอยัลริเวอร  
กรุงเทพฯ 

๑๐ นางพรรณวิภา  สุชาต ิ
นางดวงเดือน  จันทรสุริย 

เจาพนักงานพัสดุ 
นักวชิาการศึกษา 

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ  
จั ด จ า งภ าค รั ฐด ว ย อิ เล็ กท รอ นิ กส  (e-GP) แ ก
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และสถานศึกษาในสั งกัด อปท.ประจําป  ๒๕๖๓      
รุนที่ ๑๒ 

๑๖ – ๑๘ ก.พ. ๖๓ โรงแรมบียอนด สวีท  
กรุงเทพฯ 

๑๑ นางจิรดา  บริรักษ 
นางเรณู  นาคสุวรรณ 

ครู 
ครู 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน    
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒๙ ก.พ. – ๑ มี.ค. 
๖๓ 

โรงแรมมรกต ทวิน  
จ.ชุมพร 

๑๒ นางสาวจันจิรา  ตรีเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อปท. ใน  
การขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ตนทางโดยประชาชน
มุ งสู จั งหวัดปลอดขยะ (Zero Waste Province) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ – ๔ มี.ค. ๖๓ โรงแรมบรรจงบุร ี 
จ.สุราษฎรธานี 

 
 



-๓- 
 

ลําดับที่ ขื่อ – สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี 

๑๓ นางสาวอาภาพร  สงา นิติกร ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพและความโปรงใสใน
การดํ า เนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕ มี.ค. ๖๓ โรงแรมบรรจงบุรี  
จ.สุราษฎรธานี 

๑๔ นางดวงเดือน  จันทรสุริย นักวชิาการศึกษา โค รงการฝ กอบรม เชิ งป ฏิบั ติ ก ารตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ และการบันทึก
ขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน ของ
สถานศกึษาสังกัด อปท.  

๕ – ๙ มี.ค. ๖๓ โรงแรมอเล็กซานเดอร 
กรุงเทพฯ 

๑๕ นายวชัรินทร  สุวพิศ 
จ.อ. ธวชัชัย  บุญจํานงค 
นางสาวอาภาพร  สงา 
นายเจษฎา  นิลภักดิ์ 

ปลัด อบต.สะพลี 
เจาพนักงานธุรการ 
นิติกร 
คนงานทั่วไป 

โครงการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ “อบต. กับ   
การกระจายอํานาจภายใตกฎหมายใหม” 

๑๐ – ๑๒ มี.ค. ๖๓ โรงแรมชุมพรแกรนดพาเลซ 
จ.ชุมพร 

๑๖ นางสาวอาภาพร  สงา 
นางสาวสุธาทิพย  นวลขนาย 

นิติกร 
คนงานทั่วไป 

การบังคับใชกฎหมายการจัดการเหตุรําคาญ ตาม 
พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของ อปท. รุนที่ ๓ 

๑๔ – ๑๕ มี.ค. ๖๓ โรงแรมไดมอนด พลาซา 
จ.สุราษฎรธานี 

๑๗ นายอัครพล  บุญภักดิ์ คนงานทั่วไป การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสั งคม การจายเงินในระบบ       
e-Social Welfare 

๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๖๓ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 
จ.ชลบุรี 

๑๘ นางสาวกัญญารัตน  งามเฉลียว นักทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหมของ อปท. 
แผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ   
การประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหมของขาราชการ
ทองถ่ิน รุนที่ ๒ 

๒๔ – ๒๖ มิ.ย. ๖๓ โรงแรมวังใต  
จ.สุราษฎรธานี 

 
 



-๔- 
 

ลําดับที่ ขื่อ – สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี 

๑๙ นางสาวหทัยรัตน  ทองเรือง 
นางจันจิรา  แสงทอง 

นักวชิาการจัดเก็บรายได 
ผูชวย จพง.จัดเก็บรายได 

การจัดทําแบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและ    
สิ่งปลูกสราง พรอมออกรายงาน ภ.ด.ส. แบบรวมและ
รายบุคคล รุนที่ ๑ 

๒๑ – ๒๓ ส.ค. ๖๓ โรงแรม ดีวานา พลาซา กระบี ่
จ.กระบี่ 

๒๐ นายวชัรินทร   สุพิศ  ปลัด อบต.สะพลี “พลเมืองคุณภาพ” รุนที่ ๓  ๗ – ๙ ก.ย. ๖๓ โรงแรม ดีวานา พลาซา กระบี ่
จ.กระบี่ 

๒๑ นายสิทธิพงษ  บัววารี 
นางสาวจันจิรา  ตรีเทพ 

ผูอํานวยกองชาง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งวาด วยการจัดซื้ อ จัดจางและ      
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับรายการ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณการจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๙ ก.ย. ๖๓ หองประชุมเกาะเสม็ด ชัน้ ๔ 
ศาลากลางจังหวัดชุมพร 
จ.ชุมพร 

 
 


