
 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตรกำรพัฒนำ วันที่อบรม สถำนที่อบรม หมำยเหต ุ

1 นางสาวรัชนีย์  ภูขะมา 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 
นางสาวสุรีพร  ขันธมูล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หลักสูตร “การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีของ อปท.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 การ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. การ
ปรับปรุงระดับต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียน
ผลงานและวิสัยทัศน์เพ่ือเลื่อนระดับ 

10-12 กรกฎาคม 
2563 

ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

2 นางกานดา  วิไลสิทธิ์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
ระดับต้น 
นางสาวสุจิตตรา  กิ่งผา 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563 

15-17 มีนาคม 
2563 

ณ.โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิท
วงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

3 นางสาวกษมา  ปะนะมัง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นางยุภาวดี  ภูผาหลวง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (E-
plan-emenscr) 

20-24  กันยายน  
2563 

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

4 นายสุนทร  พิมพาค า 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 
นางศิริลักษณ์ อุปภา ส.อบต. 
นางทองค า  ภูหัวดอน ส.อบต. 
นางค าไพ  ภูดีบุตร ส.อบต. 

โครงการหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กกต.ว่าด้วย
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2562 พร้อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรให้บริหาร
และช่วยเหลือประชาชน” รุ่นที่  6 

16-18 กันยายน  
2563 

ณ  โรงแรมไอโฮเท็ล อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

 

5 นางขวัญเมือง  พิมพาค า 
ครู คศ.2 
นางมะลัย  ภูแล่นนา 
ครู  คศ.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โค้ดดิ้งในอ
นาคต   

19-20  กันยายน 
2563 

ณ  โรงแรมริมปาว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตรกำรพัฒนำ วันที่อบรม สถำนที่อบรม หมำยเหต ุ

6 นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางรัดตนันต์  ภูส ารอง 
นักวิชาการคลัง 

หลักสูตร “การเบิกจ่ายด้วยระบบ KTB Corporate 
Online องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ให้สอดคล้องกับ
การการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามแนวทางปฏิบัติใหม่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องห้ามผิดพลาด 

31 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2563 

ณ  โรงแรมริมปาว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

7 นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางรัดตนันต์  ภูส ารอง 
นักวิชาการคลัง 
นางดวงเนตร  ภูอากาศ 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นางสาวธนภัสรา พลขันธ ์
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โครงการอบรมหลักสูตร “การคิดค่าเสื่อมราคา การ
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564  

7-9 สิงหาคม 
2563 

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 

8 นางคมคิด  ภูอาภรณ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสาวธนภัสรา พลขันธ ์
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี 
2563 รุ่นที่10 

2-4 กุมภาพันธ์  
2563 

ณ.โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิท
วงศ ์85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

9 นางมยุวรรณ์  มาตรบรรเทา 
ครู  คศ.2 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4  

11-15 กุมภาพันธ์ 
2563 

ณ  โรงแรมรอแยล รัตนโกสินธุ์   
กรุงเทพมหานคร 

 

10 นางสาวกษมา  ปะนะมัง 
นักพัฒนาชุมชน 

โครงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมใน
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

11-13  กันยายน 
2563 

ณ  โรงแรมโฆษะ  อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตรกำรพัฒนำ วันที่อบรม สถำนที่อบรม หมำยเหต ุ

11 นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

หลักสูตร เรื่องการควบคุม ก ากับตาม พ.ร.บ. ทาง
หลวงและการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

15-16 มกราคม  
2563 

ณ  โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ าเภอเมือง
นครพนม  จังหวัดนครพนม 
 

 

12 นายสุนทร  พิมพาค า 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 
นายบงการ  ค าศิริรักษ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
สิบเอกเฉลิมพล คุณาเมือง 
หัวหน้าส านักปลัด 
 

โครงการสัมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

23  ธันวาคม 
2562 

ณ  โรงแรมริมปาว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

13 นายสถิตย์   เฉยไสย โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร 
เจาะลึก เรียนลัด รายมาตรา พ.ร.บ. การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับใหม่) 
การเตรียมการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ และกลยุทธ์
การปฏิบัติราชการอย่างปลอดภัยฯ 

7-8  ธันวาคม 
2562 

ณ.โรงแรมใบบุญ แกรนด์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเลย 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


