
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาใน 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 



สรุปรายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาบุคลลากรเทศบาลต าบลนาใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ 
๑ นายไกรทอง  ศิริบ ารุง 

ปลัดเทศบาลต าบลนาใน 
- “การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน
อย่างยั่งยืน” ด้วยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP)       
การอนรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ศิลปะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น รุ่นที่       
๑- ๕ 
- การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

-ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
(เซียร์รังสิต) ต าบลคูคต อ าเภอ 
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ ๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจ
สติค อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒ นายสมคิด  ดิษพันล า 
รองปลัดเทศบาลต าบลนาใน 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓  นางสาวจีรวรรณ  ประจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน การจ าหน่ายทรัพย์สิน       
แนวทางการจัดท างบทรัพย์สินและการ
ป้องกันความเสี่ยงพร้อมวิธีการแก้ไข
ปัญหา 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่
แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 
เพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๑๗ 

- ณ โรงแรมดุสิต อ.เมือง 
จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 
-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  ๕-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔ นายจรูญ  ภูมิพันธ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ 
๕ นายไพศาล  ค ามุงคุณ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๖ นายสันติสุข  ประจันทร์ -โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท 
และสถานศึกษาของ อปท 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ณ โรงแรมเดอะล็อฟ รีสอร์ท 
กรุงเทพมหานคร 

๗ นางสาววาสนา  วงศรีลา 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะ ที่ ๒ จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ ๖ 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ           
ระยะที่ ๒ 
-สัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและข้าราชส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัด
สกลนคร 
วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
-ณ โรงแรมสยามแกรนด์ 
จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๘ นางนิยดา  ศรีประภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์        
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๙ นายธนารัฐ  ไชยวุธ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ 

๑๐ นายมนตรี  ดีเหมาะ 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ดับเพลิงนอกอาคาร ประจ าปี ๒๕๖๒ 

-ศูนย์ป้องกันและบรรเทา-      
สาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร 
วันที่ ๒๓ –๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  

๑๑ นางสาวสุพินดา  โพธิ์ศรี 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน การจ าหน่ายทรัพย์สิน       
แนวทางการจัดท างบทรัพย์สินและการ
ป้องกันความเสี่ยงพร้อมวิธีการแก้ไข
ปัญหา 
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

- ณ โรงแรมดุสิต อ.เมือง 
จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 
-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๒ นายประสบโชค  เทพิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์        
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๑๓ นางสาววรกมล  วงศ์ศรีจันทร์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ช านาญงาน 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่
แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 
เพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๑๗ 

-ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  ๕-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑๔ นายประสิทธิ์  วงศ์ศรีจันทร์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ช านาญการ 

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๕ นางสาววาสนา วภักดิ์เพชร 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

-การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
-สัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและข้าราชส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ณ โรงแรมเดอะล็อฟ รีสอร์ท 
กรุงเทพมหานคร 
-ณ โรงแรมสยามแกรนด์ 
จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๑๖ นางไพรัตน์  พิทักษ์กุล 
คร ู

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 
จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑๕ นางสาววิภาพร กันยาบาล 
คร ู

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 
จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑๖ นางนิตตะยา  ประจันทร์ 
คร ู

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
วิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริม
พัฒนาการและมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับบุคลากร 
อปท. 

-ณ เทศบาลต าบลนาใน  
วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ จันทบุรี-ตราด  
วันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
-ณ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัด
สกลนคร 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

๑๗ น.ส.พรรณพิมล  นาคบุตรศรี 
คร ู

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
วิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริม
พัฒนาการและมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับบุคลากร 
อปท. 

-ณ โรงพยาบาลพังโคน จังหวัด
สกลนคร 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 
 


