
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี    
ตามแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตารางการรายงานผลการส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ที ่ รายชื่อ หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ปลัด อบต. 
1.ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ 
ด้านการกระจายหน้าที่และอ านาจการกระจายรายได้ 
การบริหารงานบุคคล การเลือกตั้งและการตรวจสอบ 
2.วิเคราะห์เจาะลึกร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและ
กฎหมายจัดตั้ง(ใหม่) เรียนรู้กฎหมายทั้งกฎหมายของ 
สตง. ป.ป.ช. และระเบียบสั่งการของ มท. 
3.วิธีปฎิบัติตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 (กฎหมายใหม่) และกฎหมายล าดับรอง 
หลักเกณฑก์ารยึด อายัด ขายทอดตลาด การจ าหน่วย
ลูกหนี้ภาษ ี

29 พ.ค.-2 มิ.ย.62 
 
 
 
8-10 มี.ค.62 
 
 
17-19 พ.ค.62 
 

 

2 นางศรินยา  เดชน้อย 
รองปลัด อบต. 

1.หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง 

8-9 ส.ค.62  

3 นางนพภา  ยอพันดุง 
หัวหน้าส านักปลัด 

1.ขั้นตอนการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563ฯ รุ่นที่ 4 

21-23 มิ.ย.62  

4 น.ส.ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

3.วิธีปฎิบัติตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 (กฎหมายใหม่) และกฎหมายล าดับรอง 
หลักเกณฑ์การยึด อายัด ขายทอดตลาด การจ าหน่วย
ลูกหนี้ภาษ ี

17-19 พ.ค.62 
 

 

5 นายดนัย   วิชัยวัฒนา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

1.ขั้นตอนการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563ฯ รุ่นที่ 4 
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562 

21-23 มิ.ย.62 
 
 
20-22 ก.พ.62 

 

6 น.ส.ริสา   โปร่งสันเทียะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1.ขั้นตอนการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563ฯ รุ่นที่ 4 
2.การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ งปม.พ.ศ.2562 
3.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ 
อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพ่ิมเติม) 

21-23 มิ.ย.62 
 
 
20-21 ธ.ค.61 
 
11-13 ธ.ค.62 

 

7 นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร 
นักทรัพยากรบุคคล 

1.การบริหารงานบุคคลของ อปท.และการบันทึกข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 
2.เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

29-30 มิ.ย.62 
 
 
17-19 พ.ค.62 
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ที ่ รายชื่อ หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
8 น.ส.ธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นักวิชาการศึกษา 
1.ขั้นตอนการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563ฯ รุ่นที่ 4 

21-23 มิ.ย.62  

9 นางกรรณิกา  ศรีอินทร์ 
นักพัฒนาชุมชน 

1.แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชน การจัดสวัสดิการสงัคมของ อปท. 

19-21 ธ.ค.61  

10 นางแสงจันทร์  พยัพกลาง 
นักจัดการงานทั่วไป 

1.นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 14 13 ตค.-8 พย.62  

11 นางสาวปิยะพร  เรียนกิ่ง 
นิติกร 

1.หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง 

8-9 ส.ค.62  

12 น.ส.ไรฝน  อยู่สืบเชื้อ 
นักวิชาการคลัง 

1.ขั้นตอนการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563ฯ รุ่นที่ 4 
2.การปรับปรุง การปิดบัญชี รายงานการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 
3.การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ งปม.พ.ศ.2562 

21-23 มิ.ย.62 
 
 
24-25 พ.ย.61 
 
 
20-21 ธ.ค.61 

 

13 นายทศพร     อยู่กิ่ม 
นักวิชาการพัสดุ 

1.การจัดท ารายงานสินทรัพย์ของ อปท.เพื่อการ
จัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท. 

3-5 มิ.ย.62  

14 น.ส.พัชนี   จ่างูเหลือม 
นักวิชาการการจัดเก็บรายได้ 

1.ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 13 
3.วิธีปฎิบัติตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 (กฎหมายใหม่) และกฎหมายล าดับรอง 
หลักเกณฑ์การยึด อายัด ขายทอดตลาด การจ า
หน่วยลูกหนี้ภาษี 

8-6 ส.ค.62 
 
 
17-19 พ.ค.62 
 

 

15 น.ส.กันยกร  พันธุ์ดี 
นายช่างโยธาอาวุโส 

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562 

20-22 ก.พ.62  

16 นายวาทิตต์  จิตรศาสตร์ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

1.ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 13 

8-6 ส.ค.62  

17 นายสุรศักดิ์   ตะกรุดเพชร 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 13 17 พ.ย.-6 ธค.62  

18 น.ส.กนกศรี  ศรีทองกลาง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
คุณธรรมจริยธรรม ขอคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

10-14 กพ.62  
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ที ่ รายชื่อ หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
19 นายเริงรุจ  สุขะตุงคะ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
คุณธรรมจริยธรรม ขอคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

10-14 กพ.62  

20 น.ส.กรภัค  วีสันเทียะ 
คร ูคศ.1 

1.วิเคราะห์เจาะลึก ระเบียบว่าด้วยรายได้และ
รายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 
(ระเบียบใหม่) และจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีของ
สถานศึกษาฯ 
2.การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

17-19 พค.62 
 
 
 
13-14 ก.ค.62 

 

21 น.ส.พนิตตา  กิ่งพุดซา 
คร ูคศ.1 

1.วิเคราะห์เจาะลึก ระเบียบว่าด้วยรายได้และ
รายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 
(ระเบียบใหม่) และจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีของ
สถานศึกษาฯ 
2.การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

17-19 พค.62 
 
 
 
13-14 ก.ค.62 

 

 


