รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของเทศบำลตำบลหนองขุ่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1. ด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำนและอัตรำกำลัง
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 2

เปิดกรอบตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานาน 1 ตาแหน่ง

ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 3

เปิดกรอบตาแหน่ง ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน จานาน 1 ตาแหน่ง

2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

1

นายมานะ เกตุสถิตย์

ปลัดเทศบาล

ทต.หนองขุ่น

หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2"

ระยะเวลำและสถำนที่
30 มิ.ย. - 9 ส.ค. 2562
(สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น )

(โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ จ.ชัยนาท)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง

18 ก.ย. 2562

ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563

2

นางสาวกชวรา สุขสุวานนท์

รองปลัดเทศบาล

ทต.หนองขุ่น

10 - 11 ก.ย. 2562

โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการเลือกตั้ง

โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท )
11 - 13 ธ.ค. 2562
(โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม)
27 มี.ค. 2562
(โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท )

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การสร้างภาวะผู้นา การบริหารท้องถิ่นภายใต้การเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่
Thailand 4.0”

26 - 28 เม.ย. 2562
(โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท (พัทยาใต้) จังหวัดชลบุรี )

3

นางสาววิลาวัลย์ โห้คลัง

หัวหน้าสานักปลัด

สานักปลัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

5

นางสาวณริศรากรณ์ จันทร์กลิ่น

นายอานาจ โลเลิศ

ผู้อานวยการกองคลัง

นายช่างโยธาชานาญงาน

กองคลัง

กองช่าง

24 - 26 มิ.ย. 2562
(โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท )
18 ก.ย. 2562
(โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท )

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสุขาภิบาลอาหารและน้า (หลักสูตรวิทยากร

25 พ.ย. 2562

ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายสาธารณสุข ) และเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

(โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา
จังหวัดนครสวรรค์ )

โครงการอบรม หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การจัดทา/คานวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ของ อปท. นิยามงานก่อสร้าง การจัดทา TOR การพิจารณาใช้ค่าตาราง
Factor F การพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)/เงินชดเชย
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้างการจ้างออกแบบ /รับรองแบบ
และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล/คณะกรรมการ”

6 - 8 ธ.ค. 2562
(โรงแรมรอยัล ทวิน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี )

โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Intergrity and
Transparency) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 - 10 พ.ค. 2562
(โรงแรมอะเดรียติกพาเลซ กรุงเทพมหานคร )

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

26 - 28 มิ.ย. 2562
(โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครอง

23 - 25 ธ.ค. 2562

ส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร )

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)

5 มี.ค. 2562
(ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2562

23 ก.ค. 2562
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท)

6

7

นายธีรภัทร์ ดีภา

นางสาวศิริวรรณ ทิพยมนตรี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สานักปลัด

สานักปลัด

ประชุมคณะทางานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดชัยนาท

22 เม.ย. 2562
(ห้อง 301 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์

22 ก.พ. 2562
(ห้องประชุมเทศบาลตาบลหนองขุ่น )

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กร

13 - 14 พ.ค. 2562

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ .ศ.2562

(โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร )

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)

23 - 25 ธ.ค. 2562
(โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร )

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8

นางสาวอาจารี พึ่งเจียก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สานักปลัด

โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 มี.ค. 2562
โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบ

31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562
(โรงแรมเอเชียชะอา จังหวัดเพชรบุรี )

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

9

นางสาวนฤมล จบศรี

ครู อันดับ คศ.2

สรุป เทศบาลตาบลหนองขุ่น มีพนักงานเทศบาลผู้มีคนครอง จานวน 9 ราย
พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนา การฝึกอบรม จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

24 - 26 มิ.ย. 2562
(โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท )
13 - 15 ส.ค. 2562
(โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร)
17 - 20 ส.ค. 2562
(โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร )

3. ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

4. ด้ำนสวัสดิกำร
จัดกิจกรรยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ี่มีความซือ่ สัตย์สุจริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตาบลหนองขุ่น โดยมอบเกียรติบัตใิ ห้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองขุ่นที่มีคณ
ุ งามความดี ซือ่ สัตย์สุจริต
และตัง้ ใจทางาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน

