
                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  

ที ่     สบ ๗๑๗๐๑/                 วันที ่  15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

๑. เรื่องเดิม  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 – 2563 เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพ่ิม
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

    จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

(นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณ์) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ................................................................... .......................................  
        

   (ลงชื่อ)               
                                             (นางจันที   สุทธิประภา) 

                                          ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
                                                                  (ลงชื่อ).......................................บวัแพง.................. 

  (นางสาววิไลลักษณ์   พาพิมพ์)                                                 
                                              ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                              

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .............................................................................. 
 

                                      (ลงชื่อ)………………....................….………… 



                                                (นายเขมชาติ    วิริยะพาณิชย์) 
                                            ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
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- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
......................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 

                                     (ลงชื่อ)………………....................….………… 
                                                          (นายทนงยุทธ    จันทกูล )                                                             

                                                   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ
1 นำยไวกูณฐ์ เป็นทุน นำยช่ำงโยธำช ำงำญงำน กองช่ำง โครงกำรพัฒนำบุคลำกรช่ำงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 1 - 4 พ.ย. 61

วิศวกรรม (ระดับภำคีวิศวกรพิเศษ) 

2 นำยไวกูณฐ์ เป็นทุน นำยช่ำงโยธำช ำงำญงำน กองช่ำง โครงกำรด้ำนกำรส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ 28 - 30 พ.ย.61
และประมำณรำคำงำนทำงและสะพำน

3 นำงสำวผำณิต เลำหวิวัฒน์ นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร กองคลัง โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 23 - 25 พ.ย.61
กำรปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีประจ ำปี กำรจัดท ำงบ
ทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำร
จัดท ำ ก.ค.2 ตำมรูปแบบรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)

4 นำงไพรินทร์ มำนะกำร ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กองคลัง โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับกำรควบ 11 - 12 ธ.ค. 61
นำงสำวกัณทิมำ ลือกิจนำ นักทรัพยำกรบุคคล ชก. ส ำนักปลัด คุมภำยในส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นำยไพศำล คอบุญทรง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ส ำนักปลัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

5 นำงสำวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้ำส ำนักปลัด ส ำนักปลัด โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงใน 14-Dec-61
พ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี

6 นำงสำวอิสรีย์ ผดุงทศ หัวหน้ำส ำนักปลัด ส ำนักปลัด โครงกำรเรียนรู้หลักกำรสนองพระรำชด ำริเพ่ือกำร 21-Dec-61
นำงกรวรรณภรณ์ จิตดี นักวิชำกำรเกษตร ส ำนักปลัด อนุรักษ์และพัฒนำท่ีย่ังยืน

ช่ือ - สกุล
การพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม ประจ าปีงยประมาณ 2562



ท่ี ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ
7 นำงสำวกัญญำรัตน์ สุวรรณ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน ส ำนักปลัด โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำร 31 ม.ค. 1 ก.พ.62

ท่ัวไป งำนบุคคลส่วนท้องถ่ินส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

8 นำงสำวดนิตำ ไชยคง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ กองกำรศึกษำฯ โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำร 31 ม.ค. 1 ก.พ.62
กำร งำนบุคคลส่วนท้องถ่ินส ำหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

9 นำงสำวดนิตำ ไชยคง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญ กองกำรศึกษำฯ โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วม 22-Feb-62
กำร มือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

นำงสุริยำ อโนดำษ ครู คศ.1 กองกำรศึกษำฯ เก่ียวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
นำงบัวพันธ์ เกตุสนอง ครู คศ.1 กองกำรศึกษำฯ ของ สมศ. และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ ำปีงบ
นำงสำวณัฐนิชำ สุทธิประภำ ผช.หัวหน้ำศูนย์ ศพด. กองกำรศึกษำฯ ประมำณ พ.ศ2562

10 นำงสำวมำลินี ถ่ินวิไล นักพัฒนำชุมชน ปก. ส ำนักปลัด โครงกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำย อพม.น้อย ประจ ำปี 2562

การพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม ประจ าปีงยประมาณ 2562
ช่ือ - สกุล


