
รายงานการการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  

จังหวัดขอนแก่น 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2551 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.คลัง -  โครงการจัดท ารายงาน
ทางการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ  วันที่  20 – 23 
ก.พ. 2551  รวม  4  วัน 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน -  โครงการจัดท ารายงาน
ทางการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ  วันที่  20 – 23 
ก.พ. 2551  รวม  4  วัน 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ -  โครงการจัดท ารายงาน
ทางการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ  วันที่  20 – 23 
ก.พ. 2551  รวม  4  วัน 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.พัสดุ -  โครงการจัดท ารายงาน
ทางการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ  วันที่  20 – 23 
ก.พ. 2551  รวม  4  วัน 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการจัดท ารายงาน
ทางการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ  วันที่  20 – 23 
ก.พ. 2551  รวม  4  วัน 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา ประชุมวิชาการเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 ก.พ.51 
รวม  1  วัน 

 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จพง.ธุรการ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

9 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. ประชุมวิชาการเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 ก.พ.51 
รวม  1  วัน 

 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ผดด. ประชุมวิชาการเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 ก.พ.51 
รวม  1  วัน 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 

14 นายนันทะวัฒน์  ไชยสันต์ หน.ส่วนโยธา -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 



 
 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2551 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  17  รน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2551   
                        จ านวน  15  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         15*100/17   =  88.23  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นางสาวนฤมล  โนนทะเสน จนท.จัดเก็บฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2551 4 – 8  ก.พ.2551 

 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2552 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 
-  การอบรมเชิงปฏบัติการเรื่อง
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการ
วิจัย  วันที่  24 – 26 สิงหาคม  
2552 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 
 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน -  โครงการการศึกษาอบรม
หลักสูตร  “แนวทางการป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ด้านการคลังท้องถิ่น”  วันที่  24 
– 28  เม.ย. 2552 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 
 

 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ -  อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ / 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่  
21  วันที่  18 พ.ค. – 5 มิ.ย. 
2552 
   
- โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.การเงินและ
บัญชี 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ในการจัดท าแผนบริหาร

 



งบประมาณพัสดุและการบัญชี
ทางการศึกษาของอปท.  25 – 
26 มี.ค.2552 
 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น 
12 พ.ค. 2552 
- โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ในการจัดท าแผนบริหาร
งบประมาณพัสดุและการบัญชี
ทางการศึกษาของอปท.  25 – 
26 มี.ค.2552 
- อบรมวิชาชีพในระดับ (ครู ข ) 
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  
ในวันที่ 2 – 3   
-  โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา  ในวันที่  18 – 20  
ก.พ.  2552 
 

 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จพง.ธุรการ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

 
 
 
 
 

9 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา  ในวันที่  18 – 20  
ก.พ.  2552 
 

 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ผดด. โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา  ในวันที่  18 – 20  
ก.พ.  2552 
 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น 
12 พ.ค. 2552 

 



 
 
 
 

- โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  อบรมวิชาชีพในระดับ 
 (ครู ข ) โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก  ในวันที่ 2 – 3   
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 

 

14 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ในการจัดท าแผนบริหาร
งบประมาณพัสดุและการบัญชี
ทางการศึกษาของอปท.  25 – 
26 มี.ค.2552 
-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 
 

 

15 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใน
การจัดท าแผนบริหาร
งบประมาณพัสดุและการบัญชี
ทางการศึกษาของอปท.  25 – 
26 มี.ค.2552 
 

 

16 นางอมร  ธนะสีลังกูล หน.ส่วนโยธา โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2552 2-6 มี.ค.2552 
 

 

17 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. อบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ิมพูนทักษะ ผดด.ด้วยสื่อ 
รุ่นที่  1 

 



สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2552 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  22  คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2552   
                        จ านวน  17  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         17*100/22   =  77.27  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  โครงการอบรมทิศทางการ
ปฏิบัติงานของปลัด อปท. 
- การอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมในการับโอนภารกิจ
ส าหรับ อปท. 
-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏิบัติจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 53 
- ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ

 



ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  การอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
- ขออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงทิศทางบริหารจัดการ
ภารกิจงานไป อปท.ด้านการ
คลัง 
-  อบรมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
 

 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.การเงินและ
บัญชี 

-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
 

 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 

 



- ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาเด็กระดับท้องถิ่นตาม
คาราวานเสริมสร้างเด็ก 8-10 
ก.พ.2553 
- ประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณภาพภายนอกและการใช้
แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล
สภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 
มีนาคม  2553   
-  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการ
ก ากับติดตามและประเมินผล
ด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน  
19-20 ก.ค. 2553 
-  เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใช้สื่อวรรณกรรม
ในการปลูกฝังคุณธรรม 

 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จพง.ธุรการ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
- ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
 

 
 
 
 
 

9 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  ประชุมสัมมนาการอบรม
ประสานแผนพัฒนาของ อปท.  
26 มีนาคม  2553 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวางแผนการก ากับ
ติดตามและประเมินผลด้านเด็ก

 



และเยาวชนของชุมชน  19-20 
ก.ค. 2553 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏิบัติจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 53 
 
 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ผดด. - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
- ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
 

 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
- ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
 
 

 

14 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏิบัติจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 53 
-  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน

 



ท้องถิ่น  ประจ าปี 2553
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ขอนแก่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  24-25  
สิงหาคม  2553 

15 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2553
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ขอนแก่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  24-25  
สิงหาคม  2553 

 

16 นางอมร  ธนะสีลังกูล หน.ส่วนโยธา - สัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏิบัติจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 53 
-โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใช้สื่อวรรณกรรม
ในการปลูกฝังคุณธรรม 
-แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่  55  
กฎหมายขุดถมดิน EIA  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 16-18  
มีนาคม  2553 
- อบรมเพ่ือรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านน้ าบาดาลแก่ อปท. 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึก
ปฏิบัติจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 53 
-  โครงการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้อนุมตัิและผู้ออกแบบอาคาร
ตาม พรบ.การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2535   
7  ต.ค. 2553 

 

17 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ

 



 
 
 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2553 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  27 คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2553  
                        จ านวน  20  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         20 / 27*100=  74.07  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 1 – 4  ก.พ.2553 
 

18 นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ - ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 

 

19 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป - ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 

 

20 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ - ไปปฏิบัติธรรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมธรรมะผู้สูงวัย  ระหว่าง
วันที่  18-19  ส.ค. 2553 
-โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2553 1 – 4  ก.พ.2553 
-  อบรมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค. 2554 
-  โครงการสัมมนาผู้บริหารของ 
อปท.รุ่นที่  1 
- อบรมโครงการคณะกรรมการ
ประสานแผน 
-  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  
ปีของ อปท. 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดงูานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค. 2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.การเงินและ
บัญชี 

-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 

 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการศกึษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาน่าอยู่
จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จพง.ธุรการ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานทีป่ระจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 
 

 
 
 
 
 

9 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก  



สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 
 
 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ผดด. - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 
 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  
ปีของ อปท. 
 
 

 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

14 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  โครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2554 

 

15 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 



-  โครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2554 
- อบรมการควบคุมภายในของ
ท้องถิ่นกับการบริหารความเสี่ยง
สมัยใหม่ 7 – 9 ก.ค.54 

17 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

18 นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

19 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

20 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก  



 
 
 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  30  คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554  
                        จ านวน  24  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         24 / 30*100=  80  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

22 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

23 นางอุลัยวรรณ   ป้องค าแสน คนครัว โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานทีป่ระจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

24 นางสาววิลาวัลย์  หาญสโุพธิ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค. 2554 
-  โครงการสัมมนาผู้บริหารของ 
อปท.รุ่นที่  1 
- อบรมโครงการคณะกรรมการ
ประสานแผน 
-  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  
ปีของ อปท. 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค. 2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.การเงินและ
บัญชี 

-  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 

 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาน่าอยู่
จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จพง.ธุรการ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 
 

 
 
 
 
 

9 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 



 
 
 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ผดด. - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 
 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  
ปีของ อปท. 
 
 

 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

14 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  โครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2554 

 

15 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  โครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



-  อบรมเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี 2554 
- อบรมการควบคุมภายในของ
ท้องถิ่นกับการบริหารความเสี่ยง
สมัยใหม่ 7 – 9 ก.ค.54 

17 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

18 นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

19 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

20 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 

 



 
 
 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  30  คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2554  
                        จ านวน  24  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         24 / 30*100=  80  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

23 นางอุลัยวรรณ   ป้องค าแสน คนครัว โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 

24 นางสาววิลาวัลย์  หาญสโุพธิ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2554 17-21  ม.ค.2554 
 

 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
-  โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง  รุ่นที่  2 
- อบรมโครงการจัดท า
งบประมาณรูปแบบใหม่ 
ประจ าปี 2556 
-  ทิศทางการบริหารงานบุคคล  
รุ่นที่ ๒ 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
-  อบรมโครงการผอ.กองคลังรุ่น
ที่  ๑๗ 
- 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5 นางสาวกรองจิตร์  โสภาจิตร   จพง.การเงินและ
บัญชี 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 
 

 

6 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 

 

7 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง ของอปท.
และสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จนท.บริหารงาน
ทัว่ไป 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 
 
 
 
 

9 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 

 



-โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
 

10 นางวรรณา  โทนแก้ว ครูผู้ช่วย - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

11 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
- การจัดท าแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง  ๔  ปีของ อปท. 
 
 

 

12 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน - โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ประจ าปี
งบประมาณ2555  9- 
12  ม.ค. 2555 

 

13 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

14 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
-  โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
-  อบรมเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการสังคม 

 

15 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
-  โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ

 



ประสานงานวิชาการของส่วน
การศึกษา 
- แนวทางการก าหนดต าแหน่ง
ปลัดอบต.  กรณีพิเศษ 

17 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

18 นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

19 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

20 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ --  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล หัวหน้าส่วนโยธา โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 

 



โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
-การพัฒนาภูมิสารสนเทศการ
จัดการงบประมาณของอปท.
ให้กับบุคลากร  อบต.   
 

22 นางสาวพิชญาภา  มีดี  จพง.ธุรการ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

23 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9 - 12  ม.ค. 2555 
 

 

24 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

25 นางสาววิลาวัลย์  หาญสโุพธิ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

26 นายฉัตรเพชร  ใจกล้า ผช.จพง.ธุการ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

27 นางสาวลัดดา  มาตรี คนงานทั่วไป  
( ประจ าส านักปลัด ) 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 

 

28 นางอุลัยวรรณ  ป้องค าแสน คนครัว โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ

 



 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2555 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  30  คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2555  
                        จ านวน  27  คน 
  คิดเป็นร้อยละ         28 / 30*100  =  93  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555  9- 12  ม.ค. 2555 
 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-  เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม 
- อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บริหารราชการของ อปท.  
-  โครงการทางวิชาการเรื่อง
ความก้าวหน้าการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-  อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
- อบรมเรื่องการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี และการซักซ้อมการท า
งบประมาณ ปี 2557 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 

 

6 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  ประชุมซักซ้อมการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาของ อปท. 
- อบรมบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จนท.บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-อบรมโครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้สร้างเครือข่าย  นายจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี  
2556 
 
 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
 

 

9 นางวรรณา  โทนแก้ว ครูผู้ช่วย - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 

 

10 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
- อบรมโครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้สร้างเครือข่าย  นายจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี  
2556 
 
 

 

11 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 

 

 

12 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

13 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-  โครงการทางวิชาการเรื่อง
ความก้าวหน้าการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
-  อบรมเครือข่ายการสอบสวน
ทางวินัย ประจ าปี 2556 

 

14 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-  อบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
อปท.จ.ขอนแก่น ปี  2556 
-  อบรมเครือข่ายการสอบสวน
ทางวินัย ประจ าปี 2556 

 

15 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

16  นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

17 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

18 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ -  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล หัวหน้าส่วนโยธา -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
-โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
-การพัฒนาภูมิสารสนเทศการ
จัดการงบประมาณของอปท.
ให้กับบุคลากร  อบต.   
 

 

20 นางสาวพิชญาภา  มีดี  จพง.ธุรการ -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  27  คน 
 ข้าราชการ                 จ านวน  15  คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    9  คน 
 พนักงานจ้างท่ัวไป        จ านวน    2  คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556  
                        จ านวน  25  คน 

  คิดเป็นรอ้ยละ         25 / 27*100  =  92  % 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

21 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

22 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ผดด. -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

23 นางสาววิลาวัลย์  หาญสโุพธิ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

24 นายฉัตรเพชร  ใจกล้า ผช.จพง.ธุการ -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 

25 นางสาวลัดดา  มาตรี คนงานทั่วไป  
( ประจ าส านักปลัด ) 

-โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 

 



 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. - อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บริหารราชการของ อปท.  
-  โครงการทางวิชาการเรื่อง
ความก้าวหน้าการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -  อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

 

3 นางอัษฎารักษ์  ฤทธิ์ก าลัง นวช.การเงิน - อบรมเรื่องการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี และการซักซ้อมการท า
งบประมาณ ปี 2557 
 
 
 
 

 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ การอบรมการจัดเก็บข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

5 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  ประชุมซักซ้อมการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
- อบรมบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น  
 
 
 

 
 
 
 



 
6 นางสาวกฤษณา  ทองกาสี จนท.บริหารงาน

ทั่วไป 
โครงการศึกษาดูงานนอก -
อบรมโครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้สร้างเครือข่าย  นายจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี  
2556 
 
 

 
 
 
 
 

7 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ -โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ
รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
 

 

8 นางวรรณา  โทนแก้ว ครูผู้ช่วย - ประชุมซักซ้อมการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

 

9 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร - อบรมโครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้สร้างเครือข่าย  นายจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี  
2556 
 
 

 

10 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน - ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดขอนแก่น   

 

 

11 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการทางวิชาการเรื่อง
ความก้าวหน้าการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
-  อบรมเครือข่ายการสอบสวน
ทางวินัย ประจ าปี 2556 

 

12 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. -  อบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
อปท.จ.ขอนแก่น ปี  2556 
-  อบรมเครือข่ายการสอบสวน
ทางวินัย ประจ าปี 2556 

 

13 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ -  อบรมโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีและจัดท าการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 



สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556 
 ข้าราชการ                 จ านวน  16  คน 
 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2556  
                        จ านวน  16  คน 

  คิดเป็นรอ้ยละ         15 / 16*100  =  93  % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล หัวหน้าส่วนโยธา -โครงการอบรมชี้แจงการตรวจ

รับมาตรฐานอปท.จ.ขอนแก่น 
-การพัฒนาภูมิสารสนเทศการ
จัดการงบประมาณของอปท.
ให้กับบุคลากร  อบต.   
 

 

15 นางสาวพิชญาภา  มีดี  จพง.ธุรการ -โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจ าปีงบประมาณ
2556  28 ม.ค. 56 - 1  ก.พ. 
2556 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  ศักยภาพการบริหารด้าน
การเงิน  การคลัง  และผู้บริหาร 
อปท. ปี 2557 8–9 เม.ย. 2557 
-  เข้าร่วมประชุมโครงการ
พัฒนา อปท.ต้นแบบตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 28 – 
30 เม.ย. 2557 
- อบรมโครงการฝึกอบรมท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ประจ าปี 2557  วันที่ 23 เม.ย. 
2557 
-  อบรมโครงการศึกษาดูงาน
การก าจัดขยะโดยการใช้เตาเผา
ขยะโดยใช้เตาเผาขยะลดมลพิษ
ประหยัดพลังงาน วันที่  ๒  พ.ค. 
๒๕๕๗    
-  โครงการทางวิชาการเรื่อง
ความก้าวหน้าการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
- โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2557  วันที่  
27-28 พ.ค. 2557 
-  โครงการอบรมสัมมนาแนว
ทางการก ากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. 
วันที่ 1 กันยายน  2557 
-  ประชุมชี้แจงการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน ( Core 
Trem ) ปี 2557 

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    ศักยภาพการบริหารด้าน
การเงิน  การคลัง  และผู้บริหาร 
อปท. ปี 2557   8 – 9    เม.ย. 
2557 
-  โครงการอบรมสัมมนาแนว
ทางการก ากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. 
วันที่ 1 กันยายน  2557 
- ประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน
มาตรฐาน ( Core Trem ) ปี 
2557 
-  ประชุมชี้แจงการติดตามและ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานใน
ระบบ  GFMIS  วันที่  13  มิ.ย. 
2557 
- โครงการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LASS ปี 2557  
วันที่  23-25  ก.ค. 2557 
-  โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณปี 2557  
วันที่  29  ส.ค. 2557 
 
 
 
 

 

3 นางสาวอัษฎารักษ์  ค าอาษา นวช.การเงิน โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณปี 2557  
วันที่  29  ส.ค. 2557 
 
 
 

 

4 นายประวิทย์  เอกะ จพง.จัดเก็บฯ ประชุมชี้แจงการติดตามและ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานใน
ระบบ  GFMIS  วันที่  13  มิ.ย. 
2557 

 
 
 
 



  
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

5 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  20 -  24  มิ.ย. 2557   

 

6 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  อบรมโครงการฝึกอบรมท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ประจ าปี 2557  วันที่ 23 เม.ย. 
2557 
- อบรมบันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น   วันที่  6  มิ.ย. 57 
- โครงการดูแลและควบคุม
โรคติดต่อ  วันที่ 20  มิ.ย. 2557 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการจัดสรรรายได้
ของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 
2557  วันที่  1-4  ก.ค. 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 นางสาวธาวิตา  ทองกาสี จนท.บริหารงาน
ทั่วไป 

- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  20 -  24  มิ.ย. 2557   
-  โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2557  วันที่  
27-28 พ.ค. 2557 
- ประชุมชี้แจงเครือข่าย
ประกันสังคมให้กับนายจ้าง  
วันที่  11  มิ.ย.  2557 
-  อบรมการเบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลและสวัสดิการ
อ่ืนๆ ส าหรับนายทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร 

 
 
 
 
 



วันที่  8-10  ก.ย. 2557 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

8 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - อบรม  หลักสูตร  แนวทาง
ปฏิบัติใหม่  เกี่ยวกับการจัดท า
ประสานงานแผนพัฒนาสามปี
และติดตามประเมินผล ประจ าปี  
2558 -  2560  วันที่  23 – 25  
พ.ค.  2557 
-ประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน
มาตรฐาน ( Core Trem ) ปี 
2557 
- โครงการดูแลและควบคุม
โรคติดต่อ  วันที่ 20  มิ.ย. 2557 
 
 

 

9 นางวรรณา  โทนแก้ว คร ู อันดับ  คศ.1 - อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
ของอปท.จ.ขอนแก่น  ระหว่าง
วันที่  29 – 31  ก.ค. 2557 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการจัดสรรรายได้
ของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 
2557  วันที่  1-4  ก.ค. 2557 
 

 

10 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร - อบรมโครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้สร้างเครือข่าย  นายจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี  
2557 
- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  20 -  24  มิ.ย. 2557   
-  อบรมการเบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลและสวัสดิการ
อ่ืนๆ ส าหรับนายทะเบียนและ

 



เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร 
วันที่  8-10  ก.ย. 2557 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

11 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  อบรมโครงการฝึกอบรมท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ประจ าปี 2557  วันที่ 23 เม.ย. 
2557 
-  ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนจ.ขอนแก่น  ประจ าปี 
2557  วันที่  28  เม.ย. 2557 
-  โครงการวันแห่งครอบครัว
และประชุมสมัชชาครอบครัว ปี 
2557  วันที่  2  พ.ค.  2557 

 

 

12 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  20 -  24  มิ.ย. 2557   
 
 
 

 

13 นางมัลลิกา  โสภากุล หน.สนง.ปลัด -  โครงการรับผิดชอบคุ้มครอง
ผู้บริโภค  วันที่  1  พ.ค. 2557 
-  ประชุมชี้แจงการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน ( Core 
Trem ) ปี 2557 
-  โครงการต าบลต้นแบบงาน
สวัสดิการสังคม  วันที่  22  ก.ค. 
2557 
-  ประชุมเครือข่ายร่วมสร้าง
พลังรักประเทศไทย  6-7  ส.ค. 
2557 
-  ประชุมอบรมแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  วันที่  7-9  ส.ค.  2557 

 



-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ด ารงธรรม  วันที่  26  ส.ค.  
2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

14 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. - ประชุมอบรมแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  วันที่  7-9  ส.ค.  2557-  
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
อปท.จ.ขอนแก่น ปี  2556 
-  ประเมินผลการให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.
ขอนแก่น วันที่  9  เม.ย.  2557 
-  อบรมโครงการฝึกอบรมท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ประจ าปี 2557  วันที่ 23 เม.ย. 
2557 
-ประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน
มาตรฐาน ( Core Trem ) ปี 
2557 
-  โครงการวันแห่งครอบครัว
และประชุมสมัชชาครอบครัว ปี 
2557  วันที่  2  พ.ค.  2557 
 

 

15 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
ของอปท.จ.ขอนแก่น  ระหว่าง
วันที่  29 – 31  ก.ค. 2557 

 

16  นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ ประชุมชี้แจงการติดตามและ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานใน
ระบบ  GFMIS  วันที่  13  มิ.ย. 
2557 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

17 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป -  โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  20 -  24  มิ.ย. 2557   

 

18 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ โครงการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LASS ปี 2557  
วันที่  23-25  ก.ค. 2557 

 
 
 
 
 
 

19 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผอ.กองช่าง -  โครงการอบรมสัมมนาแนว
ทางการก ากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. 
วันที่ 1 กันยายน  2557 
- ประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน
มาตรฐาน ( Core Trem ) ปี 
2557 
-การจัดการด้านขยะมูลฝอยและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการขยะมูลฝอย วันที่  22  
ก.ย. 2557 
-  การตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง  การก าหนดราคากลางวันที่  
19 -  21  กันยายน  2557  
 

 

20 นายบุญชัย  ลีปาน นายช่างโยธา -การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
การก าหนดราคากลางวันที่  19 
-  21  กันยายน  2557  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

21 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. -อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
ของอปท.จ.ขอนแก่น  ระหว่าง
วันที่  29 – 31  ก.ค. 2557 

 

22 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ผดด. -อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
ของอปท.จ.ขอนแก่น  ระหว่าง
วันที่  29 – 31  ก.ค. 2557 

 

23 นางสุพัชรา  ดวงพิมพ์ ผดด. -อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  
ของอปท.จ.ขอนแก่น  ระหว่าง
วันที่  29 – 31  ก.ค. 2557 

 

24 นางสาววิลาวัลย์  หาญสโุพธิ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  20 -  
24  มิ.ย. 2557   

 

25 นางสาวลัดดา มาตรี ผช.จพง.ธุรการ -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  20 -  
24  มิ.ย. 2557   

 



สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ประจ าปีงบประมาณ  2557 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  26  คน 
 ข้าราชการ                 จ านวน  16  คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   9   คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน   1   คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2557  
                        จ านวน  25  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         25 /26 *100  =  96.15 % 
 
 
 
 
 

สรุป  ร้อยละจ านวนข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการฝกึอบรม
ตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2557 
       ข้าราชการ                 จ านวน  16  คน 
  
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2557  
                        จ านวน  15  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         15 /16 *100  =  93.75 % 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายเศรษฐพงศ์  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาอปท.เพื่อการ
ปฏิรูปประชาชน  17 – 19  
ม.ค. 2558 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
  - โครงการศึกดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  5 -  9  ก.พ. 2558   
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร หน.ส่วนการคลัง -    โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558  
 
 
 
 
 

 

3 นางสาวอัษฎารักษ์  ค าอาษา นวช.การเงิน โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558  
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 

 



- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  5 -  9  ก.พ. 2558   
 

5 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  12 -  16  ก.พ. 2558   
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 นางสาวธาวิตา  ทองกาสี จนท.บริหารงาน
ทั่วไป 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-  โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2558  วันที่  
9-11 มี.ค. 2558 
- โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

7 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12-  16  
ก.พ. 2558   
- โครงการสัมมนา

 



คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และจัดท า
ยุทธศาสตร์พัฒนา  วันที่ 25  
มี.ค. 2558 
 

8 นางวรรณา  โทนแก้ว คร ู อันดับ  คศ.1 - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
 

 

9 นางสาวกนิษฐา  แสงบุราณ บุคลากร - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
- โครงการระบบแท่งและการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  
วันที่  18 - 20  ธ.ค. 2558   
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

10 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-  ประจ าสรุปโครงการ  จปฐ.  
วันที่  19  พ.ค. 2558 
 

 

11 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
 
 
 
 

 



12 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. - สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาอปท.เพื่อการ
ปฏิรูปประชาชน17 – 19  ม.ค. 
2558 
- เตรียมความพร้อมบุคลากร
ของ อปท.รุ่นที่ 17  วันที่  29- 
31 ต.ค. 2558 
-  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี  
ฉุกเฉิน   12  ม.ค. 2558 
-  อบรมโครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ของ อปท. 
ประจ าปี 2558  วันที่ 15 ม.ค. 
2558 
-โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2558  วันที่  
9-11 มี.ค. 2558 
-  โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
- โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
 

 

13 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 

 

14  นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 

 
 
 
 
 



 
 
 

15 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 

 

16 นางนริศรา  ก้อนค า เจ้าพนักงานพัสดุ -โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558 

 
 
 
 
 
 

17 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผอ.กองช่าง -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-การประเมินราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง ตาม มติ ครม.  
20  ก.พ. 2558 
 

 

18 นายบุญชัย  ลีปาน นายช่างโยธา -การส ารวจเขียนแบบและ
ประมาณราคากลางและสะพาน 
การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเติร์
วันที่  14 -  16  มกราคม  
2558  
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-การประเมินราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง ตาม มติ ครม.  
20  ก.พ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. -โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 

20 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ครผูู้ดูแลเด็ก -โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 นางสุพัชรา  ดวงพิมพ์ ครผูู้ดูแลเด็ก -โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 

 

22 นางวิลาวัลย์  งามคุณ ผช.นักพัฒนาชุมชน -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12 -  
16  ก.พ. 2558   
-  การส่งเสริมกลไกการดุแล
ช่วยเหลือและป้องกันปัญหา
สังคม  ส าหรับผุ้สูงอายุ  20 -22  
ก.ค.  2558 

 

23 นางสาวลัดดา มาตรี ผช.จพง.ธุรการ -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12 -  
16  ก.พ. 2558   
 

 



 
 
 
 

สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ประจ าปีงบประมาณ  2558 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  23  คน 
 ข้าราชการ                 จ านวน  15   คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    7   คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน    1   คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2558  
                        จ านวน  23  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         22 / 23 *100  =  95.56 % 
 
 
 

สรุป  ร้อยละจ านวนข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการฝกึอบรม
ตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2558 
       ข้าราชการ                 จ านวน  15  คน 
  
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2558  
                        จ านวน  14  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         14 /15 *100  =  93.33 % 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายกษิภัท  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
  - โครงการศึกดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  5 -  9  ก.พ. 2558   
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
ให้สอดคล้องระบบแท่ง ปี 2559 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. วันที่  19-21 
ก.พ. 2559 
-อบรมการปฏิบัติการแผนการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี งบประมาณ  2559 
  -โครงการฝึกอบรมเรียนร็การ
บริหารการจัดการและออกแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ 18 เม.ย. 2559 
 
 

 

2 นางฉายากร  มาตย์ภูธร ผอ.กองคลัง -    โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558  
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 

 



-โครงการหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ  
การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและแนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความลับ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21 -
22  มี.ค. 2559 
-โครงการจัดท าบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ E – Laas  28 -29 
เม.ย. 2559 
-โครงการสัมมนาชี้แจงดาร
ประเมินศักยภาพของ อปท. ปี 
2559 19 พฤษภาคม 2559 
 
 

3 นางสาวอัษฎารักษ์  ค าอาษา นวช.การเงิน โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558  
-โครงการจัดท าบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ E – Laas  28 -29 
เม.ย. 2559 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  5 -  9  ก.พ. 2558   
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 
 
 

 



5 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
- โครงการศกึดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ไร่ 
ธงไชย- ทักสม จ.นครนายก  ณ  
วันที่  12 -  16  ก.พ. 2558   
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59  
-โครงการอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษา 29 ก.พ. – 4 
มี.ค. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 นางสาวธนพร  ทองกาสี จนท.บริหารงาน
ทั่วไป 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
-  โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2558  วันที่  
9-11 มี.ค. 2558 
- โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

7 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12-  16  
ก.พ. 2558   
- โครงการสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และจัดท า
ยุทธศาสตร์พัฒนา  วันที่ 25  
มี.ค. 2558 
- การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและการเขียน
โครงการ 13-15 พ.ย.2558 
-การใช้งานระบบฐานข้อมูลขยะ
มูลฝอยจังวหัดขอนแก่น  9 กพ. 
2559     
-โครงการหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ  
การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและแนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความลับ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21 -
22  มี.ค. 2559 
  -โครงการฝึกอบรมเรียนรู้การ
บริหารการจัดการและออกแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ 18 เม.ย. 2559 
-โครงการสัมมนาชี้แจงดาร
ประเมินศักยภาพของ อปท. ปี 
2559 19 พฤษภาคม 2559 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ

 



สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
 

8 นางวรรณา  โทนแก้ว คร ู อันดับ  คศ.1 -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
 

 

9 นางสาวสิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร บุคลากร - โครงการระบบแท่งและการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  
วันที่  18 - 20  ธ.ค. 2558   
- แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  วันที่  8 - 10  
ม.ค. 2559   
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 
-ประชุมสัมมนาชี้แจงเพ่ือท า
ความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์
การบริหารงานบุคคลรูปแบบ
ใหม่  และเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ระบบแท่ง วันที่ 17 
ก.พ. 2559 
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ว่าด้วยแนวทางการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบแท่ง 21-24 เม.ย. 2559 
-โครงการสัมมนาชี้แจงดาร
ประเมินศักยภาพของ อปท. ปี 
2559 19 พฤษภาคม 2559 

 



-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

10 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-  ประจ าสรุปโครงการ  จปฐ.  
วันที่  19  พ.ค. 2558 
- สัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจส าหรับคนพิการในการ
บริการคนพิการ 17 พ.ย. 2558   
  -โครงการฝึกอบรมเรียนร็การ
บริหารการจัดการและออกแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ 18 เม.ย. 2559 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
 
 

 

11 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
 
 
 
 

 



12 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. - สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาอปท.เพื่อการ
ปฏิรูปประชาชน17 – 19  ม.ค. 
2558 
-  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี  
ฉุกเฉิน   12  ม.ค. 2558 
-  อบรมโครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ของ อปท. 
ประจ าปี 2558  วันที่ 15 ม.ค. 
2558 
-โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2558  วันที่  
9-11 มี.ค. 2558 
-  โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
- โครงการศึกษาเพ่ือจัดแผน
แม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  วันที่  26  มี.ค.  
2558 
- สัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจส าหรับคนพิการในการ
บริการคนพิการ 17 พ.ย. 2558   
-โครงการการด าเนินโครงการ
ศพด. และคนพิการในชุมชน
และการเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
เงินจากกองทุน สปสช. 5-7 กพ. 
2559 
 
ประชุมสัมมนาชี้แจงเพ่ือท า
ความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์
การบริหารงานบุคคลรูปแบบ
ใหม่  และเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ระบบแท่ง วันที่ 17 
ก.พ. 2559 

 



-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. วันที่  19-21 
ก.พ. 2559 
-โครงการสัมมนาชี้แจงดาร
ประเมินศักยภาพของ อปท. ปี 
2559 19 พฤษภาคม 2559 
 
 

13 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 

 

14  นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
-โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์
ของ อปท. 7-9 มีนาคม  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 นายสิทธิศักดิ์  วงษ์ชมภู คนงานทั่วไป -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
 

 

16 นางนริศรา  มาจุฬา เจ้าพนักงานพัสดุ -โครงการหลักสูตรการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ทางละเมิดเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.
2539 วันที่  9 – 10  มิ.ย.2558 
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 

 
 
 
 
 
 



-โครงการหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ  
การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและแนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความลับ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21 -
22  มี.ค. 2559 
-โครงการจัดท าบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ E – Laas  28 -29 
เม.ย. 2559 
 

17 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผอ.กองช่าง -การประเมินราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง ตาม มติ ครม.  
20  ก.พ. 2558 
-  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของอปท.วันที่  12  พ.ย. 2558 
- สัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจส าหรับคนพิการในการ
บริการคนพิการ 17 พ.ย. 2558   
-โครงการหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ  
การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและแนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความลับ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 21 -
22  มี.ค. 2559 
-โครงการสัมมนาชี้แจงดาร
ประเมินศักยภาพของ อปท. ปี 
2559 19 พฤษภาคม 2559 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
 

 



18 นายบุญชัย  ลีปาน นายช่างโยธา -การส ารวจเขียนแบบและ
ประมาณราคากลางและสะพาน 
การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเติร์
วันที่  14 -  16  มกราคม  
2558  
 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
-การประเมินราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง ตาม มติ ครม.  
20  ก.พ. 2558 
-อบรมด้านการควบคุมการ
ก่อสร้างทางและสะพาน รุ่นที่ 
3/2559 
-โครงการหลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ  
การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและแนว
ทางการก าหนดสัดส่วนความลับ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21 -
22  มี.ค. 2559 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
-โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ
สมรรถนะ การเลื่อนระดับ การ
สอบคัดเลือก ระบบแท่ง 2-4 
มิ.ย. 2559 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 นางวราภรณ์  ขานโฮง ผดด. -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
อบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ ศพด.ของอปท. ประจ าปี 
2559  วันที่ 1 -4 พ.ค. 2559 
 

 

20 นางเพลินพิศ  วรวงศ ์ ครผูู้ดูแลเด็ก -โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  31 
ม.ค.  -  2  ก.พ. 2558 
-โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
อบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ ศพด.ของอปท. ประจ าปี 
2559  วันที่ 2 -5 ก.พ. 2559 
-โครงการอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษา 29 ก.พ. – 4 
มี.ค. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 นางสุพัชรา  ดวงพิมพ์ ครผูู้ดูแลเด็ก -  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
-โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558  
วันที่  13  ก.พ. 2558 
- อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน

 



ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
- อบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ศพด.ของอปท. 
ประจ าปี 2559  วันที่ 2 -5 ก.พ. 
2559 
-โครงการอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษา 29 ก.พ. – 4 
มี.ค. 2559 

22 นางวิลาวัลย์  งามคุณ ผช.นักพัฒนาชุมชน -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12 -  
16  ก.พ. 2558   
-  การส่งเสริมกลไกการดุแล
ช่วยเหลือและป้องกันปัญหา
สังคม  ส าหรับผุ้สูงอายุ  20 -22  
ก.ค.  2558 
  -โครงการฝึกอบรมเรียนร็การ
บริหารการจัดการและออกแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ 18 เม.ย. 2559 
 

 

23 นางสาวลัดดา มาตรี ผช.จพง.ธุรการ -โครงการศกึดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ณ  ไร่ ธงไชย- ทักสม 
จ.นครนายก  ณ  วันที่  12 -  
16  ก.พ. 2558   
  -โครงการฝึกอบรมเรียนร็การ
บริหารการจัดการและออกแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนต้นแบบ 18 เม.ย. 2559 
 

 

24 นางสาววรรณวิไล  คัทเนตร ผู้ดูแลเด็ก - อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
 

25 นางสาวเพ็ญนิสา  โสถี ผู้ดูแลเด็ก - อบรมหลักสูตรการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ การพัสดุ  
การเบิกจ่ายเงิน 8 -10 ม.ค. 59 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  วันที่  27 -
30  เม.ย. 2559 
 

 



 

สรุป  ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  25  คน 
 ข้าราชการ                 จ านวน  16   คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    8   คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน    1   คน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2559  
                        จ านวน  24  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         24 / 25 *100  =  96.00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป  ร้อยละจ านวนข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการฝกึอบรม
ตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2559 
       ข้าราชการ                 จ านวน  16  คน 
  
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2559  
                        จ านวน  16  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         16 /16 *100  =  100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สุกล ต าแหน่ง หลักสูตร/ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 นายกษิภัท  อ่อนน้อม ปลัดอบต. -  อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  วันที่  14 - 
17  ต.ค. 2559 
  - หลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครประชาชนฯ  ณ  วันที่  
14  ธ.ค. 2559   
-โครงการอบรมการใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
26  ธ.ค. 2559   
- โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
-อบรมการบริหารจัดการขยะ   
3 มี.ค. 2560 
  -โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชนประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
22 มี.ค. 2560 
-การประชุมศาสตร์พระราชากับทิศ
ทางการปฏิรูปท้องถิ่น 6-10 พ.ค. 
2560 
-การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ตามค าสั่ง คสช.วันที่ 26 – 28  
พ.ค. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-โครงการอบรมการจัดท า
งบประมาณจ่ายประจ าปี  2561 
30 มิ.ย. 2560 
-การอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อปท. 
วันที่  9-11 ก.ค. 2560 

 



-โครงการอบรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3 ปี จังหวัดขอนแก่น  
วันที่  10  ส.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

2 นางสิริยากร  นิทัศน์ รองปลัด อบต. - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 4 ปี 14 - 16 ตุลาคม 2559 
-  -การจัดท าแผนพัฒนาฉบับที่  2 
13 ตุลาคม 2559 
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
-โครงการอบรมหลักประกัน
สุขภาพฯ ประจ าปี 2559  วันที่  
3,7,8  พ.ย. 2559 
-  ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  วันที่  14  
พ.ย.  2559 
- โครงการจังหวัดขอนแก่นโปร่งใส
หัวใจคุณธรรม  วันที่  1  ธ.ค.  
2559 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  7 ธ.ค. 
2559   
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การติดตามดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ   
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลต้นแบบ   
31 ม.ค. 2560 
- ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตฯ วันที่ 9 ก.พ. 2560 
-โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
-โครงการการประเมินที่ดินราย
แปลง ภายใต้โครงการการท าฐาน
ภาษี เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 -  21  

 



ก.พ. 2560 
- การประชุมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
  27  ก.พ. 2560 
- การอบรมการยกร่างสาธารณสุข 
อปท. วันที่  22 – 24 มี.ค. 2560 
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพฯวันที่  5  เมษายน    
2560 
-การดูแลผู้สูงอายุระยะพ่ึงพิง 
ภายใต้หลักประกันสุขภาพ 
1  พ.ค.  2560 
-โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( LPA ) 
-การอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อปท. 
วันที่  9-11 ก.ค. 2560 
-โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
อปท.  ปีงบประมาณ  2560  วันที่  
16 ส.ค. 2560 
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Long term care )    
วันที่17 ส.ค. 2560 
-โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อปท. (ITA ) วันที่  24 ส.ค. 2560 
- การศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วันที่  4 ก.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 



3 นางฉายากร  มาตย์ภูธร ผอ.กองคลัง -    โครงการปฏิบัติการด้าน
การเงินและบัญชีฯ วันที่  10  ม.ค.
2560  
-  โครงการการประเมินที่ดินราย
แปลง ภายใต้โครงการการท าฐาน
ภาษี เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 20 -  21  
ก.พ. 2560 
-อบรมโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง
โปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น   
วันที่  23  มิ.ย. 2560 
-การอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อปท. 
วันที่  9-11 ก.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

 

4 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผอ.กองช่าง - โครงการอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติการควบคุมอาคาร  
3  ก.พ. 2560 
-  โครงการอบรมหลักสูตร
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
การค านวณงานก่อสร้างด้วยระบบิ
เล็กทรอนิคส์ วันที่  21 - 23  เม.ย. 
2560 
-โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( LPA ) 
 
 

 

5 นางสุรินทร  ค าโคตรสูรย์  -โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
- การประชุมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

 



  27  ก.พ. 2560 
-อบรมการบริหารจัดการขยะ   
3 มี.ค. 2560 
-โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชนประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
22 มี.ค. 2560 
-โครงการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ  
เด็กหญิงพิการ  และครอบครัว   
21  มี.ค. 2560 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ตามค าสั่ง คสช.วันที่ 26 – 28  
พ.ค. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-การบริหารงานพัสดุ รุ่นที่  2 
9 – 11  ส.ค. 2560 
-โครงการอบรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3 ปี จังหวัดขอนแก่น  
วันที่  10  ส.ค. 2560 
-การใช้แผนที่น้ าบาดาลในการ
ควบคุมการขุดเจาะน้ าบาดาล  
16  ส.ค. 2560 
-แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมการจัดให้มี สภาเด็ก วันที่  
21  ส.ค. 2560 
- การศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วันที่  4 ก.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 



6 นางบุศรา  เชาว์วชิระนันท์ นักวิชาการศึกษา -  โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  วันที่  
 17 - 18  ธ.ค. 2559 
- โครงการอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน  วันที่ 19 ธ.ค. 2559 
- โครงการการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติการด้านพัสดุของศพด.  
วันที่  7 - 10  มี.ค. 2560 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
- การประชุมศาสตร์พระราชากับ
ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่น 6-10 
พ.ค. 2560 
-โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( LPA ) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพของศพด. 
7 ก.ค. 2560 
-การจัดซื้อจัดจ้างของศพด. วันที่  
18 -20  ส.ค. 2560 
-โครงการอบรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย วันที่  21  ส.ค. 2560 
-การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 11-12  ก.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 นางสาวธนพร  ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไป -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 นางสาวเนตรสุดา  อันภักดี นักวิเคราะห์ฯ -การจัดท าแผนพัฒนาฉบับที่  2 13 
ตุลาคม 2559 
- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   4 
ปี 14 - 16 ตุลาคม 2559 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
-ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  วันที่  14  
พ.ย.  2559 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
สะอาด 21 ธ.ค. 2559 
  -โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
 -  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-เทคนิคการเป็นวิทยากรการ
จัดการขยะมูลฝอยรุ่นที่  2 วันที่  
22 - 25 พ.ค. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 
 

 

9 นางวรรณา  โทนแก้ว คร ู อันดับ  คศ.1 - โครงการอบรมการจัดท าผลงาน
ของครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
วิทยฐานะฯ วันที่ 10 – 12  ก.พ. 
2560 
- โครงการสร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ วันที่ 9 - 10 ก.พ. 2560 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  

 



และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-โครงการอบรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย วันที่  21  ส.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

10 นางสาวสิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร นักทรัพยากรบุคคล - โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
บุคลากรของ อปท.  31 ต.ค. - 1  
พ.ย. 2559   
- โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
-  อบรมการบันทึกข้อมูลบุคลากร
วันที่  14  มี.ค. 2560 
-การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ตามค าสั่ง คสช.วันที่ 26 – 28  
พ.ค. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-โครงการอบรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3 ปี  วันที่  4 – 8  
ส.ค. 2560 
-โครงการอบรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3 ปี จังหวัดขอนแก่น  
วันที่  10  ส.ค. 2560 
-โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
อปท. (ITA ) วันที่  24 ส.ค. 2560 
-การรับฟังค าชี้แจงการสรรหา
ต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
ตามค าสั่ง คสช.ที่ 8/2560 

 



วันที่  28 ส.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

11 นายณัฐพงศ์  จิณฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน -  โครงการวางแผนการด าเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
วันที่  22  พ.ย. 2559 
-  โครงการสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ วันที่ 9 - 10 ก.พ. 
2560 
- โครงการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ  
เด็กหญิงพิการ  และครอบครัว   
21  มี.ค. 2560 
  -โครงการเสริมสร้างพลังภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
23  มี.ค. 2560 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมการจัดให้มี สภาเด็ก วันที่  
21  ส.ค. 2560 
- การศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วันที่  4 ก.ย. 2560 
 

 

12 นางนริศรา  มาจุฬา เจ้าพนักงานพัสดุ -โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( LPA ) 
-อบรมโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง
โปร่งใสห่างไกลคอรัปชั่น   

 
 
 
 
 



วันที่  23  มิ.ย. 2560 
-การอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ อปท. 
วันที่  9-11 ก.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

 

13 นางสาวอัษฎารักษ์  ค าอาษา นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( LPA ) 
 
 

 
 
 
 

14 นายบุญชัย  ลีปาน นายช่างโยธา -โครงการอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติการควบคุมอาคาร  
3  ก.พ. 2560 
 

 
 
 
 

15 นางวราภรณ์  ขานโฮง ครผูู้ดูแลเด็ก -  โครงการการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติการด้านพัสดุของศพด.  
วันที่  7 - 10  มี.ค. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-การจัดซื้อจัดจ้างของศพด. วันที่  
18 -20  ส.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 
 
 

 



16 นางสุพัชรา  ดวงพิมพ์ ครผูู้ดูแลเด็ก - โครงการอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน  วันที่ 19 ธ.ค. 2559 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-โครงการอบรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย วันที่  21  ส.ค. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

 

17 นายโกวิท  ศรีด้วง ผช.จพง.การเงินฯ -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
 

 

18 นางวนิดา  มะลาหอม ผช.นักวิเคราะห์ฯ -โครงการจัดการขยะโดยชุมชนที่
ยั่งยืนวันที่  10 ก.พ. 2560 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
 
 

 

19 นายหวาย  แสนมาตย์ ผดด. -   โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  วันที่  
 17 - 18  ธ.ค. 2559 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม

 



พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

20  นางสาวเยาวภา  เอกวุธ ผช.จพง.พัสดุ -  การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์  วันที่  27 เม.ย. 
2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 นางวิลาวัลย์  งามคุณ ผช.นักพัฒนาชุมชน -  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
- การศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วันที่  4 ก.ย. 2560 

 

22 นางสาวลัดดา มาตรี ผช.จพง.ธุรการ -  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 
  -โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน วันที่  31 
พ.ค. – 3  มิ.ย. 2560 
- การศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วันที่  4 ก.ย. 2560 

 

23 นางสาววรรณวิไล  คัทเนตร ผู้ดูแลเด็ก -  โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  วันที่  
 17 - 18  ธ.ค. 2559 
-  โครงการแสดงความไว้อาลัย  
และการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 - 5 เม.ย. 2560 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน วันที่  31 พ.ค. – 
3  มิ.ย. 2560 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

24 นางสาวเพ็ญนิสา  โสถี ผู้ดูแลเด็ก - โครงการอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน  วันที่ 19 ธ.ค. 2559 
-อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ปี 2560   
13 - 14 ก.ย. 2560 
 

 



สรุป  ร้อยละจ านวนข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการฝกึอบรม
ตามหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ  2560 
       ข้าราชการ                 จ านวน  15  คน 
  
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ  2560 
                        จ านวน  15  คน 
 คิดเป็นร้อยละ         15 /15 *100  =  100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


