
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลต าบลนาใน
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร



ล าดับ ต าแหน่งในการบริหาร ต าแหน่งในสายงาน ระดับ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
ที่ ตามบัตรประวัติและส าเนาค าสั่งอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ควรส่ง ไม่ควรส่ง

1 นายไกรทอง ศิริบ ารุง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง  -จนท.ท้องถิ่นสุขาภิบาล  -นักบริหารงานเทศบาล รุ่นที ่7
 -การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีสุ่ขาภิบาลจัดเก็บเอง
 -การบ ารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที ่7
 -การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 - การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล
 ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที ่3

2 นายไพศาล ค ามุงคุณ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทัว่ไป ต้น  -คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์นโยบายและแผน /

 -การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการ
ประนอมข้อพิพาทแก่ประชาชน
 -เทคนิคการจัดท าตัวชี้วดัระดับส่วนราชการ/
ระดับบุคคลและวธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบแท่ง

3 นางนิยดา ศรีประภา นักวเิคราะห์นโยบาย ช านาญการ  -การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธภิาพพนักงาน  - นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที ่10
และแผน ธรุการ

 -จนท./จพง.ธรุการ รุ่นที ่27
 -โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเก็บเอกสารด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์
 -การจัดการงานสารบรรณท้องถิ่น รุ่นที ่6
 -วนิัยเบือ้งต้นส าหรับพนักงาน  อปท.
 -การพัมนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณ
ของ อปท. (e-plan) รุ่นที ่5

สังกัด เทศบาลต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ชื่อ-สกุล ความเห็นในการส่งฝึกอบรม

บญัชรีายละเอียด ประวัตกิารฝึกอบรมของพนักงาน





ล าดับ ต าแหน่งในการบริหาร ต าแหน่งในสายงาน ระดับ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
ที่ ตามบัตรประวัติและส าเนาค าสั่งอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ควรส่ง ไม่ควรส่ง

4 นางสาววาสนา วงศรีลา นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ  -แนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา  -มาตรฐานทัว่ไปด้านการบริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับ ขรก.พนักงานครูและบุคลากร งานบุคคลท้องถิ่น
ทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที ่12  -การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี
 -การบริหารจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ สวสัดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที ่36 การปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 -การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวสัดิการ ของ อปท. รุ่นที ่3
อื่นส าหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ะเบียน  -ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบ
อปท. รุ่นที ่41 แท่ง) ของข้าราชการและพนักงาน
 -การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที ่3 ระหวา่งเปล่ียนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง

รุ่นที ่8

5 นายธนารัฐ ไชยวธุ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  -  -นักพัฒนาชุมชน รุ่นที ่9

6 นางสาวจีรวรรณ ประจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ต้น  -การพัฒนาการบริหาร  -หัวหน้าส่วนการคลัง
 -ระบบบัญชี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 -การบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

7 นายประสบโชค เทพิน นักวชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  - /

8 นางสาวสุพินดา โพธิ์ศรี นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ  -การจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน  -เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานพัสดุ 
พัสดุของ อปท. รุ่นที ่19
 -ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท.

ชื่อ-สกุล ความเห็นในการส่งฝึกอบรม



ล าดับ ต าแหน่งในการบริหาร ต าแหน่งในสายงาน ระดับ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
ที่ ตามบัตรประวัติและส าเนาค าสั่งอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ควรส่ง ไม่ควรส่ง

๙ นางสาววรกมล วงศ์ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน   -การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ียงและ
ความผิดพลาดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ
และวธิจีัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.
 -งานจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล
 -โครงการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างของ
อปท.

10 นายจรูญ  ภูมิพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ต้น  - การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนส าหรับช่าง  -นักบริหารงานช่าง รุ่นที ่๔๗
ท้องถิ่น  -กลยุทธก์ารบริหารงานของนักบริหาร
 -การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพานส าหรับช่าง งานช่าง รุ่นที ่7
ท้องถิ่น
 -การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบจ่ายน้ าประปา
 -เพิม่ประสิทธภิาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ รุ่นที ่12
 -การส ารวจและเขียนแบบทางอย่างมีประสิทธภิาพ รุ่น 22
 -การควบคุมงานก่อสร้างทาง รุ่นที ่1
 -แนวทางการอนุมัติในการอนุญาต การออกค าส่ังและการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร รุ่นที ่2

11 นายเผด็จศึก ไพค านาม นายช่างโยธา ช านาญงาน  -การบ ารุงรักษาทางส าหรับช่างท้องถิ่น รุ่นที ่53  - หลักสูตร ช่าง/นายช่าง อปท.
 -การควบคุมงานก่อสร้างส าหรับบุคลากรช่าง รุ่นที ่2
ท้องถิ่น รุ่นที ่2
 -การเขียนแบบก่อสร้างด้วยระบบโปรแกรม
Aoto Cad ส าหรับบุคลากรช่าง
 -การพิจารณาแหล่งน้ าก่อสร้าง ดูแลและบ ารุง
รักษาระบบประปาขนาดเล็ก รุ่นที ่4
 -ระบบสารสนเทศทางภฺมิศาสตร์เพือ่การบริหาร
จัดการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อ-สกุล ความเห็นในการส่งฝึกอบรม



ล าดับ ต าแหน่งในการบริหาร ต าแหน่งในสายงาน ระดับ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
ที่ ตามบัตรประวัติและส าเนาค าสั่งอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ควรส่ง ไม่ควรส่ง

12 นางรัญญากานต์ โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธรุการ ช านาญงาน  -เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล รุ่นที ่1  - /

 -วนิัยเบือ้งต้น
 -สารสนเทศเบีย้ยังชีพ
 -คอมพิวเตอร์กับงาน Spead Sheet รุ่นที ่11
 

13 นายสันติสุข ประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษานักบริหารงานการศึกษา ต้น  -คอมพิวเตอร์พืน้ฐานส าหรับการใช้งานระดับ  -นักบริหารการศึกษา  รุ่นที ่13
ก้าวหน้า รุ่นที ่8
 -การพัฒนาเด็กระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก
 -การด าเนินการทางวนิัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
 -การพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณ
ทางการศึกษาของอปท.และสถานศึกษาในสังกัด

14 นางสาววาสนา วภักด์ิเพชร เจ้าพนักงานธรุการ ปฏิบัติงาน  -ทักษะการบริหารงานส านักงาน อปท. /

  ผู้หลีกเล่ียงการช าระภาษีของ อปท.
 -การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากร
ของ อปท.
 -การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา สังกัด อปท.

15 นายประสิทธิ์ วงศ์ศรีจันทร์ นักวชิาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ  - ปัญหาการจัดเก็บภาษีและการด าเนินคดีกับ  -เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน รุ่นที ่1
  ผู้หลีกเล่ียงการช าระภาษีของ อปท.  -การตรวจสอบภายในระดับกลาง
  - เทคนิคและวธิกีารจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น      รุ่นที ่6
  รุ่นที ่ 11
 -ปัญหาการประเมินภาษีท้องถิ่นทีข่ึ้นสู่ศาล
และขั้นตอนการประเมินทีถู่กต้อง (ภาษีบ ารุง
ท้องที ่ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น และภาษีป้าย

ชื่อ-สกุล ความเห็นในการส่งฝึกอบรม



ล าดับ ต าแหน่งในการบริหาร ต าแหน่งในสายงาน ระดับ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการฝึกอบรม
ที่ ตามบัตรประวัติและส าเนาค าสั่งอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ควรส่ง ไม่ควรส่ง

15 นายประสิทธิ์ วงศ์ศรีจันทร์ นักวชิาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ  -ข้อปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์
(ต่อ) การถ่ายโอนภารกิจ

 -กรณีศึกษาทางการเงินและการคลังในข้อทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบและค าวนิัจฉัยของศาล
ปกครอง รุ่นที ่3
 -แนวทางการจัดวางระบบ และการประเมินผล
การควบคุมภายใน และเร่ืองวนิัยทางงบประมาณ
และการคลัง

ชื่อ-สกุล ความเห็นในการส่งฝึกอบรม


