
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

 

 

                               บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้า ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   

ที ่สน ๕56๐๑/ -     วันที ่   1  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูม ิ

  งานการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาและเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเทศบาลมีข้าราชการ และพนักงานจ้าง
เช้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
(นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 

 
                                                   จ่าเอก 

(ชาญชัย   วันสา) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด............................................................................................................ 
           ............................................................................................................................. ............................. 

 
 
 
 (ลงชื่อ) 

             (นางฉวีวรรณ  แก้วก่า) 
                                                 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
 

          ความเห็นรองปลัดเทศบาล............................................................. ........................................................ 
           .................................................................................................................................... ............................. 

 
   
 
                     (ลงชื่อ) 

                     (นางบุญเรือน  พจนา) 
                        รองปลัดเทศบาล 

 
 

           ความเห็นปลัดเทศบาล..................................................................................................................... 
           .................................................................................................................................... ............................. 

 
 
  (ลงชื่อ) 

                      (นายวุฒินนัท์  กวีพิชชาพัชร) 
                       ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

 
 

 ความเห็นนายกเทศมนตร.ี..................................................................................................................  
           ................................................................................................................................ ............................. 

 
 
  (ลงชื่อ 
                                   (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 
    นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ                                           



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
(ด้านการบริหารงานบุคลากร) 
ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

๑ โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ 

นางสาววิชนี  เข็มเพชรพราว 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

๔  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  –๔ 
พฤศจิกายน 256๓ 

ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

๒ โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการ
จัดการเหตุร าคาญและหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นฯ 

นางรักษิณาพร  พันทอง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๑ ๔ -๑ ๕  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
256๒ 

อุดรธานี 

๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิง LESS กลไกรักษ์โลก 
ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ณ ห้องศรีสกล ๑๐ 
โรงแรมเดอะมาเจสติก จ.สกลนคร 

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก จ.สกลนคร 

๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบการ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EHA)  

นางรักษิณาพร  พันทอง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๕ พฤศจิกายน – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี 

๕.  โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสาวอุมาภรณ์  ศรีนุกูล 
ต าแหน่ง ครู  

13 ธันวาคม – 19 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมรอยั ลซิ ตี้  เขตบางพลั ด 
กรุงเทพมหานคร 

 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและศึกษาดู
งานชุมชนในการจัดการขยะและศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการขยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ชุดที่ ๓  

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
  
นางรักษิณาพร พันทอง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

๑๘-๑๙ ธันวาคม 256๒ อุทยานแห่งชาติภูผายล 

๗ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

นายนพฤกษ์  จงพินิจ 
ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง 
 
นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ์ 
นักทรัพยากรบุคคล 

๒๐–๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร 

๘ โครงการประชุมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2563 

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
  
นางรักษิณาพร พันทอง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

24 ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติก อ.เมือง  
จ.สกลนคร 

๙ โครงการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจระบบคัดกรอง
นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
แบบเงื่อนไข  

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 

๑๐ 
 

โครงการประชุมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

นางสาววิชนี  เข็มเพชรพราว 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ช้ัน 2 ศาลกลางจังหวัด
สกลนคร 



     

ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

๑๑ โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  

นางรัดดาวรรณ  แก้วค าสอน 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

๒๑ มกราคม 256๓ จังหวัดสกลนคร 

๑๒ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
นางบุญเรือน พจนา 
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
นางสาวอุมาภรณ์  ศรีนุกูล 
ต าแหน่ง ครู 
นางสาวนิภาพร  แสนอุบล 
ต าแหน่ง ครู 
นางอุทัยวรรณ  ชื่นตา 
ต าแหน่ง ครู 
นางสาวนิตติยา  สุขภูวงค์ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นายปรัชญ์ธนวิชญ์  พรหมดีราช 
ต าแหน่ง ครู 
นางสาวศุภมาส  ศรีพรหมษา 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางวิยดา  วงศ์ประทุม 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางสาวธารารัตน์  โยธาฤทธิ์ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบะหว้า ต าบลบะหว้า อ าเภอ
อากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 



ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

  นางสุพรรณี  นาคะอินทร์ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวพรทิพย์  ภาวงศ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นายภาณุวัฒน์  ศรีส าราญ 
ต าแหน่ง ภารโรง 
นายอนุวัฒน์ ยางธิสาร 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
นางยมประวารีย์ 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
นางยุภาภรณ์  เหมะธุลิน 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
นางสาวณัฐธิดา  ศิริฟอง 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

  

๑๓ โครงการฝึกอบรมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

นางศิรดา  ศรีพรหมษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางสาวนิภาพร  แสนอุบล 
ต าแหน่ง ครู 
 

๓๑ มกราคม – ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ  โ ร ง แ ร ม ริ เ ว อ ร์ ไ ซ ต์  เ ข ต บ า ง พ ลั ด 
กรุงเทพมหานคร  

๑๔ โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิงพ้ืนฐาน 

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 

๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.
ขอนแก่น 

๑๕ โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๓  

นางสาวพรทิพย์  ภาวงศ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงค์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 



ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

๑๖ โครงการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๓ การวางและจัดท าผัง
เมืองรวม จังหวัดสกลนคร 

นายพีรพัฒน์  มาลาทอง 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชมงคงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

๑๗ โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของอปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ประจ าปี ๒๕๖๓  

นางสาวธิดารัตน์  ศรีส าราญ 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงแรมบียอนด์ สวีทปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 
๘๕ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

๑๘ โครงการน านักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาดู
งาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่ องมาก
พระราชด าริ  

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
นางศิรดา  ศรีพรหมษา 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางสาวอุมาภรณ์  ศรีนุกูล 
ต าแหน่ง ครู 
นางสาวศุภมาส ศรีพรหมษา 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางสาววิยดา  สันชิต 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางสาวนิตติยา  สุขภูวงค์ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางสาวกิตติยา  สุขภูวงศ์ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นางสาวธารารัตน์ โยธาฤทธิ์ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
นายภาณุวัฒน์  ศรีส าราญ 
ต าแหน่ง ภารโรง 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชด าริ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 



ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

๑๘ ประชุมเรื่องการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
นางบุญเรือน  พจนา 
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
นางรักษิณาพร  พันทอง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร 

๑๙ โครงการศึกษาดูงานที่ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายวุฒินันท์  กวีพิชชาพัชร 
นางบุญเรือน  พจนา 
นางฉวีวรรณ  แก้วก่า 
นางลาวัณย์  จีนาวงศ์ 
นางสาวพวงเพ็ญ สุทธิอาจ 
นางรักษิณาพร  พันทอง 
จ่าเอกชาญชัย  วันสา 
นางจีระนันท์  บุญรักษา 
นางสาวขวัญใจ  ทันบุญ 
นายภราดร  วงศ์ภาค า 
จ่าเอกศิริณคภักส์  ศิริมหาจันโท 
นายโชคชัย  จันทร์โพธิ์ 
นางสาวปราณี  ภูพาดแสง 
นางสาวกาญจนา  สุทธิอาจ 
นางประไพ  โฮมวงศ์ 
นางสาวพิสมัย  เหมะธุลิน 
นางสาวอรอุมา  อุระแสง 
นางสาวอัญชลี  เหมะธุลิน 
 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 



ล าดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที่ 

  นายคณิตศักดิ์  บัวภาค า 
นายเจริญรัตน์  เจริญไชย 
นายเฉลิมพล  สีงาม 
นางนิภาพร  ค าภูแสน 

  

๒๐ โครงการรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

นางสาวมัตติกาวดี  หัศกรรจ์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

๑๔–๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

๒๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานครู 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี ๑๑  

นางศิรดา  ศรีพรหมษา 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางบุณยนุช  บุญรักษา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางสาวอุมาภรณ์  ศรีนุกูล 
ต าแหน่ง ครู 

๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 


