
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบสอง) 

การฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบสอง (ระหว่างเดือน 1  พฤษภาคม 2563 – 30  กันยายน 2563) 
 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล อบรมหลักสูตร หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม สถานที ่
1 นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ 

ปลัด อบต.วังจั่น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 

“การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
สอบสวน และการด าเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดลพบุรี   22 - 24  กรกฎาคม  
2563   

กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขา
ใหญ่ ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา   

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทาง
วิชาการประจ าปี 2563 เรื่อง “การกระจาย
อ านาจ การเลือกตั้งท้องถิ่น และการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น: ปัญหาและ
ทางออก” 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย   

29 กรกฎาคม -           
2  สิงหาคม  2563   

โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา
ใต้  อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิม
สมรรถนะในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในยุค New Normal” 

จังหวัดลพบุรี   22 - 24  กรกฎาคม  
2563   

โรงแรม Away 
Kanchanaburi Dheva 
Mantra Resort & Spa 
จังหวัดกาญจนบุรี   

2 นางพรนิภา   ชอบดี 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) 

โครงการฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้มในการปิดบัญชี
ประจ าปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึก
บัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รุ่นท่ี 4 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

19 – 22  สิงหาคม 
2563   

โรงแรมตรังกรุงเทพ  
เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบสอง) 

การฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบสอง (ระหว่างเดือน 1  พฤษภาคม 2563 – 30  กันยายน 2563) 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล อบรมหลักสูตร หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม สถานที ่

3 นางณราพร  น้อยประถม 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจ าปี 2563 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

19 – 22  สิงหาคม 
2563   

โรงแรมตรังกรุงเทพ  
เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

4 นางพัชรี บุญยืน 
นักวิเคราะห์นโยบาย         
และแผน 

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจ าปี 2563 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

19 – 22  สิงหาคม 
2563   

โรงแรมตรังกรุงเทพ  
เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

“การปฏิบัติงาน และข้อพึงระวงัในการใช้จ่ายเงนิ
ตามระเบียบฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 24 – 26 กรกฎาคม  
2563 

โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบสอง) 

การฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบสอง (ระหว่างเดือน 1  พฤษภาคม 2563 – 30  กันยายน 2563) 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล อบรมหลักสูตร หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม สถานที ่

5 นางสาวนงนุช   ด าข า 
นักทรัพยากรบุคคล 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566   

จังหวัดลพบุรี 15 – 17  กรกฎาคม  
2563   

โรงแรมสีดารีสอร์ท 
อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

“การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ และเพ่ิมพูน
ความรู้ในการบริหารจัดการพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนสุนันทา 

2 – 4  กันยายน  
2563   

โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท 
เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 นางสาวดวงกมล แก่นสิงห์ 
นักวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

19 – 24  กรกฎาคม  
2563   

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

6 – 8  สิงหาคม  
2563   

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร   
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบสอง) 

 
การฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบสอง (ระหว่างเดือน 1  พฤษภาคม 2563 – 30  กันยายน 2563) 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล อบรมหลักสูตร หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม สถานที ่

6 (ต่อ) นางสาวดวงกมล แก่นสิงห์ 
นักวิชาการศึกษา 

“แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
เชื่อมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)”   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สวนสุนันทา 

4 – 6  กันยายน 2563   โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

7 นางสาววาสนา  ยอดเงิน 
ครู คศ.1 

เพ่ิมประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จังหวัดลพบุรี 22 – 24 กรกฎาคม 
2563   

กรีนเนอรี่ รีสอร์ท        
เขาใหญ่ ต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

 


