
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

 
 
 



 
 

สรุปรายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร สถานที่/เวลา 
1 นายไกรทอง  ศิริบ ารุง 

ปลัดเทศบาลต าบลนาใน 
-ฝึกอบรมความรู้วินัยเบื้องต้น ส าหรับ อปท. 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 
-การจัดท างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รูปแบบจ าแนกงบประมาณประกอบแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสังการใหม่และ
รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
e-lass รุ่นที่ ๕  
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 23 

- ณ โรงแรมพีซีแกนด์ อ.เมือง          
จ.สกลนคร                               
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
- ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง               
จ.ขอนแก่น  
ในวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 
-ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง        
จ.อุดรธานี 
ในวันที่ ๒7-30 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

๒ นายไพศาล ค ามุงคุณ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

-ฝึกอบรมความรู้วินัยเบื้องต้น ส าหรับ อปท. 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 
-การจัดท างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รูปแบบจ าแนกงบประมาณประกอบแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสังการใหม่และ
รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
e-lass รุ่นที่ ๕  
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 23 

- ณ โรงแรมพีซีแกนด์ อ.เมือง          
จ.สกลนคร                               
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
- ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง               
จ.ขอนแก่น  
ในวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 
-ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง        
จ.อุดรธานี 
ในวันที่ ๒7-30 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓ นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร์ 
ผู้อ านวยกองคลัง 

-โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-lass) ประจ าปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ 

-ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๔ นายจรูญ ภูมิพันธ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ ๑ 
 
-โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2561  

-ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี 
ในวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
-ณ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 
16 (กาฬสินธุ์) 
ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 

๕ นางนิยดา ศรีประภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

-การจัดท างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รูปแบบจ าแนกงบประมาณประกอบแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสังการใหม่และ
รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
e-lass รุ่นที่ ๕  

- ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง               
จ.ขอนแก่น  
ในวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 



 
รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาใน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร สถานที่/เวลา 
๖ นางสาววาสนา วงศรีลา 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
-ฝึกอบรมความรู้วินัยเบื้องต้น ส าหรับ อปท. 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 23 

- ณ โรงแรมพีซีแกนด์ อ.เมือง          
จ.สกลนคร                               
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
-ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง        
จ.อุดรธานี 
ในวันที่ ๒7-30 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๗ นายธนารัฐ  ไชยวุธ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

-พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ           
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรม Microsof Excel เพ่ือการจัดการ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ในยุคไทยแลนด์ 
๔.0 รุ่นที่ ๓  

-ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง              
จ.ขอนแก่น  
ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 
2561 

๘ นายประสบโชค เทพิน  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

-โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-lass) ประจ าปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ 

-ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๙ นายประสิทธิ์ วงศ์ศรีจันทร์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 

-การตรวจสอบภายในระดับสูง รุ่นที่ ๖ -ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ในวันที่ 26 สิงหาคม-1 กันยายน 
2561 

10 นายเผด็จศึก  ไพค านาม 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

-ณ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 
16 (กาฬสินธุ์) 
ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 

๑๑ นางสาววรกมล วงศ์ศรีจันทร์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ช านาญงาน 

-โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-lass) ประจ าปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ 
-ทบทวนอ านาจหน้าที่และแนวทาง
ปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป        
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ....... 
รุ่นที่ 1  

-ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง              
จ.ขอนแก่น  
ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 

๑๒ นางสาววาสนา วภักดิ์เพชร 
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

-แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ฯลฯ รุ่นที่ ๘ 

-ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง            
จ.อุดรธานี 
ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2561 



 
 

รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร สถานที่/เวลา 
๑๓ นางไพรัตน์  พิทักษ์กุล 

คร ู
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าแหน่ง ครู เพื่อให้ได้รับ     
วิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 

-ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง       
จ.สกลนคร 
ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 

๑๔ นางสาววิภาพร  กันยาบาล 
คร ู
 

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าแหน่ง ครู เพื่อให้ได้รับ     
วิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 
-การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   
ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 46 

-ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง       
จ.สกลนคร 
ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 
 
 
-ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ในวันที่ 5-11 กันยายน 2561 

 


