
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

1 นายไพโรจน พรหมพินิจ รองปลัด อบต.  5 1. โครงการอบรมหลักสตูร “การบริหารราชการ
ทองถ่ิน ภายใตพระราชบัญญัติทองถ่ินท่ีกําหนด
ใหม” รุนท่ี 15 ระหวางวันท่ี 2 – 5 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
2. โครงการอบรมหลักสตูร “การจัดสวัสดิการ
การดูแลผูสูงอายุและคนพิการ” รุนท่ี 11 
กําหนดการอบรม ระหวางวันท่ี 12 – 24 
พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน 
ระหวางวันท่ี 18 – 23 พฤษภาคม 2562 ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
3. โครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 2563 อยางไรให
สอดคลองรองรับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร e-LAAS” รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 3 – 
5 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

    4. โครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
แบบการประเมินการเลื่อนระดับขาราชการและ
พนักงานสวนทองถ่ินสําหรับตําแหนงประเภท
ท่ัวไปและประเภทวิชาการ และบริหารงาน
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง
ระบบ” รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 1 
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
5. โครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 2563 อยางไรให
สอดคลองรองรับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร e-LAAS” รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 3 – 
5 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 

 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

2 นางวรนุช บุญประคอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 2 1. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จรวจสอบภายใน รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 18 – 24 
เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
(อาคาร 2) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน การฝกสํารวจภาคสนาม การบันทึก
ทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562” ระหวางวันท่ี 
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช 
จังหวัดขอนแกน 

 

สํานักปลัด 
3 นางสาวพุทธพร โพธิ์ชาเนตร หัวหนาสํานักปลัด 1 โครงการอบรมหลักสตูร “การบริหารบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 3 ระหวาง
วันท่ี 22 – 27 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

4 นายวิทยา สุวรรณการ นิติกรชํานาญการ 1 โครงการอบรมหลักสตูร “กรณีศึกษาความผิด
ทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ท่ีพนักงานสวน
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองรู และความ
รับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนว
คําวินิจฉัยกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และปกครองสูงสุดท่ี
เก่ียวของ” รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 15 – 17 
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด
อุดรธานี 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

5 นางธนัญญา  นนตะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือ
สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ 2562 ระหวางวันท่ี 4 – 5 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

6 นางพัชรินทร  ราชโสภา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับทองถ่ินใหสอดคลองตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560 – 2564 ระหวางวันท่ี 8 – 13 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร 
กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

7 นางสาวสุมาพร  ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 1.โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุนท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 9 – 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรง
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี 
2.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุน 27 ระหวางวันท่ี 
13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร บางพลัด กรุงเทพ ฯ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

8 จาเอกสุกรี  ผิวเงิน เจาพนักงานปองกันฯชํานาญงาน 1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการดับเพลิง 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2562 
ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 
จังหวัดสกลนคร 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

9 นางกัลยกร  จันทรสุพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน -  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 



กองคลัง 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา

รับการฝกอบรม 
หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

กองคลัง 
10 นางพีรกานต  ทองศิลา ผูอํานวยการกองคลัง 1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ

จัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน การฝกสํารวจภาคสนาม การบันทึก
ทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562” ระหวางวันท่ี 
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช 
จังหวัดขอนแกน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

11 นางหนึ่งนุช  นามกาสา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 2 1.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุน 27 ระหวางวันท่ี 
13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร 
บางพลัด กรุงเทพ ฯ 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

    2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน การฝกสํารวจภาคสนาม การบันทึก
ทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562” ระหวางวันท่ี 
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช 
จังหวัดขอนแกน 

 

12 นางสาวจันทะวดี  กอนทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 2 1. โครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ระหวางวันท่ี 
19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอรท 
จังหวัดนครนายก 
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน การฝกสํารวจภาคสนาม การบันทึก
ทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562” ระหวางวันท่ี 
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช 
จังหวัดขอนแกน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

13 นางจันทรญา ไชยมีสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน -  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

14 นางสาวศรุตา  รักษาราช เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทํารายงาน
สํารวจสินทรัพย การคิดคาเสื่อมราคา เพ่ือการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน e-LAAS” รุนท่ี 4 
ระหวางวันท่ี 26 - 28 เมษายน  พ.ศ. 2562 
จังหวัดขอนแกน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

กองชาง 
15 นายมงคล  เมืองสอง นายชางโยธาชํานาญงาน 2 1. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ปฏิบัติอยางไร

เม่ือถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการซ้ือหรือจาง 
คณะกรรมการจางปรกึษา คณะกรรมการจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง 
ประกอบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 6 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ 2562 ณ 
โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 
 
 

 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

    2. โครงการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การ
กําหนดราคากลางพัสดุและแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดราคากลางงานกอสรางและการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”  
ระหวางวันท่ี  8-10 มีนาคม  พ.ศ. 2562 จังหวัด
ขอนแกน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

กองการศึกษา ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
16 นายอภิสิทธิ์  ศิริขันธ ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ 2 1. โครงการฝกอบรมหลักสูตร”วิเคราะหเจาะลึก

ระเบียบรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 (ระเบียบใหม) และการ
จัดทําบัญชี/รูปแบบของสถานศึกษาสังกัด อปท. 
ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด(วิธี
ปฏิบัติใหม) ” ระหวางวันท่ี 17 – 19 พฤษภาคม 
2563 ณ โรงแรมวีวัน อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
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ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

    2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ปดบัญชี
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 การ
จัดทําฎีการูปแบบใหม อัตราการเบิกคาใชจายใน
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แนวทางการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารงบประมาณดานการศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562” ระหวางวันท่ี 
9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 

 

17 นางสาวลลิดา  นรสาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 โครงการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และขาราชการ
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
ระหวางวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
สยามแกรนด จังหวัดอุดรธานี  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

18 นางสาวอรทัย  สาขามุละ ครู คศ.2 1 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562 รุนท่ี 10 
ระหวางวันท่ี 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

หลักสูตรท่ีเขารับการอบรม ระยะเวลา 

19 นางสาวเนาวรัตน  ปองคําสิงห ครู คศ.2 1 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2562 รุนท่ี 10 
ระหวางวันท่ี 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

20 นางเสาวลักษณ  วัฒนวงศ ครู คศ.1 1 โครงการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และขาราชการ
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
ระหวางวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
สยามแกรนด จังหวัดอุดรธานี 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

21 นางสาววิไลภรณ  ม่ิงมิตรวัน ครู คศ.1 1 โครงการสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และขาราชการ
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
ระหวางวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
สยามแกรนด จังหวัดอุดรธานี 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

 

รอยละของขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร  
19×100

21
= 90.47% 


