
 
แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม ต าแหน่ง ชื่อหลักสูตร ระหว่างวันที่ 
1 นางสาวสมปอง จันทะเนตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา 
ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.
2562 ประเด็นที่มักผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
ตามหนังสือ ว116(ลงวันที่ 12 
มี.ค.62) รูปแบบฎีกา เงื่อนไข
การสั่งจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี 
การควบคุมพัสดุ การทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา 

11 – 13 ก.ย. 63  

2 นายศราวุธ ไพจิตร นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ 

ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.
2562 ประเด็นที่มักผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
ตามหนังสือ ว116(ลงวันที่ 12 
มี.ค.62) รูปแบบฎีกา เงื่อนไข
การสั่งจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี 
การควบคุมพัสดุ การทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา 

11 – 13 ก.ย. 63 

3 นางสุภาพร อ่องสันเทียะ ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

นักบริหารงานการคลัง 
(อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่น
ที่ 83 

27 ก.ย. – 23 ต.ค.
63 

4 นายกัมปนาท พาโคกทม จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน 

การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี
(SYNTHESIZER) 

11 ส.ค. 63 

5 นายมงคล ลาวัลย์ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

25 – 27 ก.ค.63 

6 นางสาวรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์ หัวหน้าส านักปลัด การบริหารงานบุคคลข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

25 – 27 ก.ค.63 



ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

7 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดินไธสง นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ 

ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

13 – 18 ก.ค. 63 

8 นายคะเชนทร์ ใยสุ่น ปลัดอบต.ขนงพระ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แกนายกอปท. ปลัด
อปท. ผู้อ านวยการกองคลังอปท. 
ผู้อ านวยการกองช่างอปท. ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ก.ค. 63 

9 นายวินัย พันตาเอก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แกนายกอปท. ปลัด
อปท. ผู้อ านวยการกองคลังอปท. 
ผู้อ านวยการกองช่างอปท. ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

3 ก.ค. 63 

10 นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

รู้ลึกข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน การจัดท า
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในรูปแบบใหม่และ
การจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ด้วย
กรณีศึกษาและตัวอย่างงานที่ใช้
จริงส าหรับอปท. 

13 – 15 มี.ค. 63 

11 นางสาวนิสากร แม้นรัมย์ ครูผู้ดูแลเด็ก การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
ด้านการใช้เทคนิคการเตรียมเด็ก
ให้สงบ เพ่ือสร้างเสริมทักษะด้าน
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ และทักษะ
ด้านการฟังของเด็กปฐมวัย 

14 – 15 มี.ค. 63 

12 นางสาวรจน์ระพี พิมพา เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของอปท.และสถานศึกษาใน
สังกัดอปท. ประจ าปี 2563 

22 – 24 เม.ย. 63 

13 นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน นายช่างโยธา
ช านาญงาน 

นายช่างโยธา รุ่นที่ 9 23 ก.พ. – 13 มี.ค. 
63 

14 นางสาวศรีประไพ เปลี่ยวกระ
โทก 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติการ 

การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ 

25 ธ.ค. 62 



15 ว่าที่ ร.ท.ธนโชติ อินธนูจิตร นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคมของอปท. เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การ
เบิกจ่ายงบประมาณและการ
ด าเนินการตามแนวทางใหม่
เพ่ิมเติมและระเบียบกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับ
ใหม่ล่าสุด 

27 – 29 ธ.ค. 62 

16 นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทึก ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ปี 2562 

6 – 8 ส.ค. 62 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน  24  ราย 
เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  16  ราย 
คิดเป็น 66.67% 


