
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ                                          
ที ่  ลพ 55601/            วันที ่     1  ตุลาคม  2563                         
เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                  .      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
    จากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงท าให้มีการงดจัดกิจกรรม งดการฝึกอบรมและ
การรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ออกประกาศในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ว่าด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลก้อ จึงได้งดและลดการส่งบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกฝนในหลักสูตรต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรทั่วไปที่เกี่ยวกับแต่ละสายงาน ซึ่ง
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืนใดจัดขึ้นที่ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของทุกต าแหน่ง และการจัด
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานประจ าปี 

ข้อเรียนเสนอ 
งานการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตามสถานการณ์ โรคโควิด-19 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

    (นางสาววิภาพร  ปัญญา) 
    นักจัดการงานทั่วไป 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 
             (นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล) 
           หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                    (นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์) 

             ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลก้อ 
     ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงพิเศษ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

30-31 กรกฎาคม 2563 กองอ านวยการรักษาความสงบ
ภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) 

135/2563 
ลว. 29 กรกฎาคม 2562 

นายศฤงคาร  นันทะชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” พ้ืนที่
ภาคเหนือ 

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 

 
พนักงานเทศบาล 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงพิเศษ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

30-31 กรกฎาคม 2563 กองอ านวยการรักษาความสงบ
ภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) 

135/2563 
ลว. 29 กรกฎาคม 2562 

  เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” พ้ืนที่
ภาคเหนือ 

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการ 
กองสวัสดิการสังคม 

เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” พ้ืนที่
ภาคเหนือ 

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 



           -2- 
พนักงานเทศบาล 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการ

และแผนงาน 
ร่วมเสวนาทางวิชาการ 

“Symposium : เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน อปท. ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ประจ าปี 2562 พลิก
โฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือคน

ไทยทุกช่วงวัย” 

23 มกราคม 2563 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ร่วมกับ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

009/2563 
ลว. 15 มกราคม 2563 

  เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” พ้ืนที่
ภาคเหนือ 

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 

นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า นักวิชาการคลัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการระบบสารสนเทศของ 

อปท.ฯ (e-Plan eMENSCR) 
ประจ าปี 2563 

20-22 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 228/2562 
ลว. 17 ตุลาคม 2562 

นางสาวโชติกา  โปธาวิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ช านาญการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินฯ  
(LTAX 3000) 

5-8 กันยายน 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 146/2563 
ลว. 13 สิงหาคม 2563 

 
ข้าราชการครู (ศพด.) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นางยวงค า  นครจีน ครู คศ.1 การจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
สังกัด อปท.ฯ 

25-30 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

007/2563 
ลว. 15 มกราคม 2563 

 



           -3- 
ลูกจ้างประจ า 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นายอนุวัฒน์  มูลใจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน

ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” พ้ืนที่

ภาคเหนือ 

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการระบบสารสนเทศของ 

อปท.ฯ (e-Plan eMENSCR)  

20-22 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 228/2562 
ลว. 17 ตุลาคม 2562 

  ร่วมเสวนาทางวิชาการ 
“Symposium : เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน อปท. ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ประจ าปี 2562 พลิก
โฉมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือคน

ไทยทุกช่วงวัย” 

23 มกราคม 2563 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ร่วมกับ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

009/2563 
ลว. 15 มกราคม 2563 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) 

24-28 สิงหาคม 2563 ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลต าบล
ทุ่งหัวช้าง (สสส.) 

148/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

  เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”  

11-12 กันยายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

172/2563 
ลว. 8 กันยายน 2563 

นางสาววาสนา  มนน้อย ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินฯ  
(LTAX 3000) 

5-8 กันยายน 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 146/2563 
ลว. 13 สิงหาคม 2563 



 


