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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของเทศบาลตำบลนาบอน 
 

1. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาบอน 
 

อำนาจจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาบอนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล  ในการดำเนินการตามภารกิจเทศบาลตำบลนาบอน กำหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจ  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว     
ถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 (2)  
     มาตรา 50 (2) 

    (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
  (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
  (4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) 
  (5) การผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 
  (6) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51 (1)) 
  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7)) 
   (8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
  (9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (มาตรา 16  
                                    (3)) (มาตรา 51 (3)) 
 

  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         (1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) (มาตรา 50 (6)) 

     (2) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14) ) 
  (3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16  
               (19)) (มาตรา 50 (4)) 

     (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ     
                                    ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16) 
     (5) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6)) 

    (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21)) 
     (8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))  
 
 



๒ 

  
 
 
 
 
 

  5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 
     (2) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย         
                                    โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23)) 
  (3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16  
                                    (12)) 
     (4) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา  
                                    16 (17))  
  (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
                                    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
  (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)) 
 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว        
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 
 (2) การส่งเสริม  การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
 (3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) (มาตรา 51 (9)) 
                              (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)) 
 (5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1)) 
 

    5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรม 
                                    และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (14)) 
  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
  (3) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27)) 
  (4) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16 (18)) (มาตรา 50 (3)) 
 

  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 
  (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี  
                                     ของท้องถิ่น (มาตรา 16 (11) (มาตรา 50 (8)) 
  (2) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

  5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)) 
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    (2) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน    
                                     (มาตรา 16 (15)) 
 
  (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16)) 
 

  ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตำบลนาบอนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที ่

 
2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลนาบอน (Vision) 
  วิสัยทัศน์ 

“นาบอนเมืองน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการ
พ่ึงตนเองเป็นสำคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพ้ืนฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความ
ต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ 

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 
3. โครงสร้างส่วนราชการ  
 

  จากการที่เทศบาลตำบลนาบอนได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ            
ตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงมีการ กำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

  

 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาบอน 

 
4. ข้อมูลอัตรากำลังของเทศบาล 

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

กรอบ
อัตรา

จ านวน
คน

ส่วนราชการ
บริหาร
ท้องถ่ิน 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - -
ส านัก

ปลัดเทศบาล - - - - 2 1 2 2 1 1 2 2 1 - 8 6 1 1 8 8 3 3

กองคลัง - - 2 1 2 2 - - - - 1 1 5 4 1 1 1 1 - -

กองช่าง - - - - 2 2 - - - - 1 - - - 3 2 - - 1 - - -
กอง

สาธารณสุข
และ - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - 2 2 1 1 2 2 3 3

กองการศึกษา - - - - 1 1 3 3 2 1 - - - - 6 5 - - 6 4 1 1

รวม 1 1 1 1 8 6 7 7 3 2 4 3 2 1 26 21 3 3 18 15 7 7

ปง. ลูกจ้างประจ า
พนกังาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนกังาน
จ้างทัว่ไป

ประเภท/ระดับ

รวม
ข้าราชการ

บห.กลาง บห.ต้น อก.ต้น ชก. ปก. ชง.
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5. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  

 

  ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กรก็คือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรกรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กร
ในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เทศบาลตำบล
นาบอนเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  อันได้แก่  ข้าราชการและพนักงานจ้างใน
สังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่
กำหนดไว้  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  หรือการประชุมสัมมนา  หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนเอง  การเข้ารับการฝึกอบรมที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด  การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานอื ่นจัดขึ ้น  เพื ่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยเทศบาลตำบลนาบอน
เป็นผู้จัดอบรมเอง  หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร   
  (3) จัดให้มีการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเทศบาลตำบลนาบอนเป็นผู้จัดเอง  หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
พัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  หรือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้   

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้  หรือประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการ
ขอรับคำแนะนำปรึกษาจากผู้กำกับดูแล  หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ  

(5) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร  หรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร 
สามารถนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้รับ  มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู ้ร ับใช ้ประชาชนในพื ้นที่           
การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาคและทั่วถึง  อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน  

 (7) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น     
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  ลดความซ้ำซ้อน
ของงาน  การใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง  อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

(8) ส่งเสริม  และสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล 
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รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

1. ด้านการบรรจแุต่งต้ัง 1) จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ - ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง  เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมใหม่

อัตรำก ำลังทีร่องรับภำรกิจของเทศบำลต ำบลนำบอน รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้

สอดคล้องกับส่วนรำชกำรปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์งำน กำรเตรียมข้อมลู 

และกำรระดมควำมคิดของคณะกรรมกำรและผู้ทีเ่ก่ียวข้อง )

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.

2564 - 2566 ได้ส ำเร็จ และประกำศใช้ได้ทันภำยใน วันที ่1 ตุลำคม 

2563 เพ่ือใช้วำงแผนอัตรำก ำลังในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

2) ด ำเนินกำรสรรหำตำมแผนกำรสรรหำข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง - ด ำเนินกำรสรรหำ  โดยวิธีกำรรับโอนต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรจำก

ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังทีล่ำออก หรือ โอนย้ำย ผู้ผ่ำนกำรสรรหำ (ด ำเนินกำรสรรหำโดย กสถ.) โดยด ำเนินกำรตำม

โดยวิธีกำรรับโอนย้ำยพนักงำนส่วนท้องถ่ินมำด ำรงต ำแหน่งทีว่่ำง หรือ แจ้ง ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไป

ต ำแหน่งว่ำง เพ่ือให้กสถ.ด ำเนินกำรสรรหำ หรือ กำรประกำศสรรหำและ เก่ียวกับกำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำลให้ด ำรง

เลือกสรรพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร รับโอนผู้ผ่ำนกำรสรรหำมำด ำรงต ำแหน่ง

ณ เทศบำลต ำบลนำบอน จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ คือ 

1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)

2. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)

- ด ำเนินกำรรำยงำนต ำแหน่งสำยงำนบริหำรทีว่่ำง เพ่ือกสถ.ด ำเนินกำร

สรรหำตำมระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป
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ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1) จัดให้มกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรทีเ่ป็นธรรม เสมอ - ด ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี จ ำนวน 2 คร้ัง 

ภำค และตรวจสอบได้ คร้ังที ่1 รอบกำรประเมนิ 1 ตุลำคม 2562 - 30 มนีำคม 2563

คร้ังที ่2 รอบกำรประเมนิ 1 เมษำยน 2563 - 30 ตุลำคม 2563

โดย หน่วยงำนมกีำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ

ก ำกับดูแล ติดดตำมและประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน โดยมกีำรกล่ันกรอง

ผลกำรประเมนิฯในรูปของคณะกรรมกำรกล่ันกรองผลกำรพิจำรณำ

ตำมหลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง

2) จัดให้มกีำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร - พิจำรณำเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ิมค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ทีเ่ป็นธรรม เสมอภำคและตรวจสอบได้ พนักงำนเทศบำล  พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง 

โดยเป็นไปตำมผลกำรประเมนิกำรปฏิบัติงำน และตำมหลักเกณฑ์กำร

เล่ือนข้ันเงินเดือนทีเ่ก่ียวข้อง ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำของ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนข้ันเงินเดือน และใช้วงเงินในกำรเล่ือน
โดยเป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์ทีก่ฏหมำยก ำหนด

3) จัดให้มกีำรประเมนิบุคคลและผลงำนเพ่ือเล่ือนระดับ ตำมเส้นทำง - ด ำเนินกำรในกระบวนกำรประเมนิบุคคลและผลงำนเพ่ือเล่ือนระดับ 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน พนักงำนครูเทศบำล เพ่ือเล่ือนวิทยฐำนะให้มวิีทยฐำนะช ำนำญกำร

จ ำนวน 3 รำย โดยแต่งต้ังคณะะกรรมกำรประเมนิฯ ติดต่อประสำนงำน

ผู้บังคับบัญชำให้ค ำแนะน ำปรึกษำ และรับรองผลงำน จัดให้มกีำร

ประเมนิ และส่งผลกำรประเมนิเข้ำขอควำมเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.จังหวัด
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ประเด็น/นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1) จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี - จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง
3 ปี ประกำศใช้ได้ทันภำยใน วันที ่1 ตุลำคม 2563  เพ่ือใช้วำงแผน
ในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

2) จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมสำยงำนให้ - มกีำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ โดยมี
เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  18 รำย
ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง แต่ละประเภทอย่ำง พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 5 รำย
สม่ ำเสมอ พนักงำนเทศบำลทีส่่งเข้ำรับกำรอบรม คิดเป็นร้อยละ 81.82   

 รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้

3) เทศบำลมกีำรจัดอบรมพัฒนำบุคคลำกรในหลักสูตร / กิจกรรมต่ำง ๆ - จัดท ำและด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลำกร
เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ ของเทศบำลต ำบลนำบอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
คุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติ เสริมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรตำมเอกสำรแนบท้ำย

4) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้  เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้  - จัดท ำและเผยแพร่คู่มอืกำรปฏิบัติงำน
กำรถ่ำยทอดแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ ทัง้ในระบบ และ - มกีำรถ่ำยทอดแลกเปล่ียนควำมรู้จำกกำรเข้ำรับกำรอบรม ให้
นอกระบบ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำนเป็นระยะ

- มกีำรแบ่งปันควำมรู้ เก่ียวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในเร่ืองต่ำง ๆ
 ระเบียบกฏหมำยทีบั่ญญัติข้ึนใหม ่ผ่ำนระบบไลน์ 
(ระบบส่งข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์) 
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รายงานสรุปการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร ระหว่างวันท่ี

1 นำยวิเชียร  รัตนสุภำ ปลัดเทศบำล อบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อปท.ภำยใต้กฎหมำยจัดต้ัง
และกฎหมำยเลือกต้ังท้องถ่ินฉบับใหม ่พ.ศ.2563  รุ่นที ่2

16-17 ธ.ค. 2562

2 อบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพผู้บริหำรและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 19-ธ.ค.-62

อบรมวิทยำกรอ ำเภอตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2563

28-ก.ย.-63

3 อบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อปท. ภำยใต้กฎหมำย
จัดต้ังและกฎหมำยเลือกต้ังท้องถ่ินฉบับใหม ่พ.ศ. 2563  รุ่นที ่3

18-19 ธันวำคม 2562

ประชุมซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำ 
อปท.และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน

31-ม.ค.-63

4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำร กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของ อปท.เพ่ือ
เชื่อมโยงระบบติดตำมและประเมนิผลแห่งชำติ ( e-Plan-eMENSCR ) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  รุ่นที ่5

19-23 มกรำคม 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประเมนิเกณฑ์ชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยข้ันต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท.

10-ม.ีค.-63

ประชุมชี้แจงและปรึกษำหำรือเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ( พ.ศ. 2561-2565 ) ฉบับทบทวน

2-ก.ย.-63

5 นำงสำวปุณยำพร บุณยเกียรติ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร อบรมหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชนและกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม ของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ  2563

25-27 ส.ค. 2563

นำงจิรำวดี  หัสดิสำร หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล

นำยสมพร  บุญทรง รองปลัดเทศบำล

นำงสำวเจนจิรำ  สุวรรณภักดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร
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6 นำงสำวณัฐวภัสสร์  พิชัยกำล เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 12 มภุินำยน 2563

7 ประชุมซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำ 
อปท.และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน

31-ม.ค.-63

ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกต้ัง ส.อบจ. และ นำยก อบจ. 16-พ.ย.-63

8 นำงวรรณำ  รัตนพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจ ำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท.  ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รุ่นที ่2

12-15 ส.ค. 2563

9 โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท.(e-LASS)

11-13 ธันวำคม 2562

ประชุมเพ่ือนิเทศกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ อปท.

27-ม.ค.-63

อบรมเชิงปฏิบัติกำร ( Workshop ) กำรจัดท ำค ำชี้แจงข้อทักท้วงของ
ส ำนักงำนตรวจแผ่นดินจำกกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของ อปท. 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  รุ่นที ่3

10-11 ส.ค. 2563

อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจ ำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท.  ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รุ่นที ่2

12-15 ส.ค. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรแก่นำยจ้ำงเพ่ือจัดท ำข้อมลูและกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิค ( e-Payment )

18-ส.ค.-63

นำงสำวพัชวิภรณ์  สุภำพ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร

เจ้ำพนักงำนทะเบียนช ำนำญงำนนำงสำวจุติพร  สังข์สัพพันธ์ุ
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10 อบรม เร่ือง เทคนิคกำรส ำรวจกำรประเมณิและกำรใช้บัญชีทุนทรัพย์ของทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณและประเมณิภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้ำง

28-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้งำนโปรแกรมแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( 
LTAX 3000 V.4 )  และโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์    ( 
LTAX GIS )

4-7 ธันวำคม 2563

อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจ ำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท.  ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รุ่นที ่2

12-15 ส.ค. 2563

11 นำงสำววันดี  อินทรมณี เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน ประชุมเพ่ือนิเทศกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนจำกผลกำรตรวจสอบด้ำน
กำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ อปท.

27-ม.ค.-63

อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม ่รุ่นที่
 59

9-14 ก.พ. 2563

อบรมข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินซ่ึงได้รับกำรบรรจุและแต่งต้ัง 26-28 ก.พ.2563

อบรมปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP ) 
แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563 ( 
เพ่ิมเติม) รุ่นที ่20

14-18 มนีำคม 2563

อบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-CPP ) ประจ ำปี 2563 รุ่นที ่2

24-26 ก.ค. 2563

นำงสำวมยุรำ  พูลนวล นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญ
กำร
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อบรมเชิงปฏิบัติกำร ( Workshop ) กำรจัดท ำค ำชี้แจงข้อทักท้วงของ
ส ำนักงำนตรวจแผ่นดินจำกกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของ อปท. 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563  รุ่นที ่3

10-11 ส.ค. 2563

อบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรปิดบัญชี ประจ ำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์
ของ อปท.  ( e-LASS ) และแนวทำงกำรบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รุ่นที ่2

12-15 ส.ค. 2563

12 กำรบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกชมรม ประจ ำปี 2563  คร้ังที ่9 30-ม.ค.-63

ประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

26-ส.ค.-63

13 ประชุมขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนที ่รุ่นที ่2

19-พ.ย.-62

ประชุมชี้แจงกำรใช้โปรแกรมบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนที่

28-ก.พ.-63

อบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ( 
COVID -19 ) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง

11-ม.ีค.-63

14 24-ม.ค.-63

13-15 มนีำคม 2563

ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

นำงสำววำสนำ  ช ำนำญกิจ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

นำงสิรภัทร  พร้ิงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองศึกษำ

นำงพวงพรรณ  บุญชู

อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเองตำมข้ันตอน
กำรประกันคุณภำพภำยใน ( SAR )  ของ ศพด.ฉบับปรับปรุงล่ำสุด
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15 อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดท ำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที ่5

7-9 ก.พ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำย
เงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และกำร
บันทึกข้อมลูในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน ของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่1

3-5  ส.ค. 2563

อบรมปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP ) 
แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563 ( เพ่ิมเติม) คร้ังที ่2 รุ่นที ่23

5-7 ส.ค. 2563

16 อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดท ำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที ่5

7-9 ก.พ. 2563

อบรมปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP ) 
แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563 ( เพ่ิมเติม) คร้ังที ่2 รุ่นที ่23

5-7 ส.ค. 2563

17 นำงประภำพรรณ อุบลพันธ์ุ ครู คศ.2 ประชุมขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนทีรุ่่นที ่2

19-พ.ย.-62

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดท ำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที ่5

7-9 ก.พ. 2563

นำงสำวศรินยำ  อุปมำ ครู คศ.2

นำงสำวนิทญำ  สำริขำ ครู คศ.1
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อบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำย
เงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และกำร
บันทึกข้อมลูในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถ่ิน ของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่1

3-5 ส.ค. 2563

18 ประชุมขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนทีรุ่่นที ่2

19-พ.ย.-62

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดท ำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที ่5

7-9 ก.พ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ( 
COVID -19 ) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง

11-ม.ีค.-63

อบรมปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิค ( e-GP ) 
แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ สถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563 ( เพ่ิมเติม) คร้ังที ่2 รุ่นที ่23

5-7 ส.ค. 2563

อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11-12 ก.ย.2563

นำงสุดสำย  สุขสม ครู คศ.2
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19 นำงวิมลรัตน์  รัตนบุรี ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนทะเบียน โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท.(e-LASS)

11-13 ธันวำคม 2562

20 นำงศิริพร  ชัยสิทธ์ิ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อบรม เร่ือง เทคนิคกำรส ำรวจกำรประเมณิและกำรใช้บัญชีทุนทรัพย์ของทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณและประเมณิภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้ำง

28-30 มกรำคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้งำนโปรแกรมแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( 
LTAX 3000 V.4 )  และโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์    ( 
LTAX GIS )

4-7 ธันวำคม 2563

21 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเองตำมข้ันตอน
กำรประกันคุณภำพภำยใน ( SAR )  ของ ศพด.ฉบับปรับปรุงล่ำสุด

13-15 มนีำคม 2563

อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11-12 ก.ย.2563

22 นำยสุนทร  เจ้ยทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11-12 ก.ย.2563

23 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัด

30-ม.ค.-63

อบรมหลักสูตรแนวทำงปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดท ำฎีกำสถำนศึกษำฯ รุ่นที ่5

7-9 ก.พ. 2563

นำงสำวนวลอนงค์  ศรีสุข บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน

นำงประภัสสร  พันธำ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
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