




รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจ าปี ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 

ตารางการรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันที่อบรม 
1 นางสาวธัญญาภัค จันทร์ดาประดิษฐ์ 

ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ และแนวทางประยุกต์ใช้ 
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕” รุ่นที่ ๔ 
 

๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

2 นายนพดล ศรีวะรมย์ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล นักบริหารงาน
ท้องถิ่น (ระดับกลาง) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

3 นายทศพร แสนแก้ว  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(ระดับต้น) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

4 นายสิทธิพงค์ พรรณวงศ์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

5 นายธนโชติ เจริญราษฏร์  
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
เทศบาลต าบลท่าอุเทน       

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียม
ตัวสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ปกครองท้องถิ่น” 

๒๗-๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลอย
พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 

6 นางสาวธัญญาภัค จันทร์ดาประดิษฐ์ 
ต าแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ 

อบรมหลักสูตร การบังคับคดีส าหรับเจ้า
พนักงานบังคับทางปกครอง 

๒๓ พฤศจิกายน ถึง วันที่ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว  
ปิ่นเกล้า 

7 นางเบญญาภา คุ้มสีวัย  
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  
ระดับ ปฏิบัติการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและห
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อม
ฝึกปฏิบัติเชิงลึกการตรวจสอบคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓-๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ณ โรงแรมโฆษะ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 



8 นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
GIS) เพ่ือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมมุกดาแกรนด์ 
จังหวัดมุกดาหาร 

9 นางสาวอนัญชนา แพ่งศรีสาร  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ระดับ ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
GIS) เพ่ือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมมุกดาแกรนด์ 
จังหวัดมุกดาหาร 

10 นายทศพร แสนแก้ว  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัด
จ้างภาครัฐและการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 
 

11 นายวิทยา จ าปาพันธ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัด
จ้างภาครัฐและการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 
 

12 นายสิทธิพงค์ พรรณวงศ์  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัด
จ้างภาครัฐและการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 
 

13 นางอุบลรัตน์ ไชยพาณิชย์  
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะนัก
บริหารทางด้านกฎหมาย เพื่อบริหารท้องถิ่น 
เพ่ือบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพในยุค New 
Normal” 

ระหว่างวันที่ ๗-๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

14 นายลิ้ม  มวลปาก  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

การเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับข้าราชการสู่มืออาชีพ 

วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 
2564 ณ โรงแรมเลอ 
แคสเซีย อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 
 

15 นางอุบลรัตน์ ไชยพาณิชย์  
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุน รวมถึงกรณีศึกษาข้อบกพร่องใน
การตรวจรับโครงการต่างๆ ของ อปท. 

10 – 12 กันยายน 
2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน
วิวโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 
 



16 นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุน รวมถึงกรณีศึกษาข้อบกพร่องใน
การตรวจรับโครงการต่างๆ ของ อปท. 

10 – 12 กันยายน 
2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน
วิวโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

17 นายเสกสรร ปิลอง 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุน รวมถึงกรณีศึกษาข้อบกพร่องใน
การตรวจรับโครงการต่างๆ ของ อปท. 

10 – 12 กันยายน 
2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน
วิวโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

18 นายทศพร  แสนแก้ว 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการเลือกตั้งท้องถิ่น 

7 – 9 เมษายน 2564 ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

19 นายวิทยา จ าปาพันธ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการเลือกตั้งท้องถิ่น 

7 – 9 เมษายน 2564 ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

20 นายสิทธิพงค์ พรรณวงศ์  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการเลือกตั้งท้องถิ่น 

7 – 9 เมษายน 2564 ณ 
โรงแรมพักพิงอิงโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

21 นางอุบลรัตน์ ไชยพาณิชย์  
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าพัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
กับการแก้ไขปัญหาการบริหารสัญญา การ
เบิกจ่ายและจัดหาพัสดุ 

5 – 7 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

22 นายเสกสรร ปิลอง 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าพัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
กับการแก้ไขปัญหาการบริหารสัญญา การ
เบิกจ่ายและจัดหาพัสดุ 
 

5 – 7 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

23 นางสาวธัญญาภัค จันทร์ดาประดิษฐ์ 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 

ทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทส าหรับคณะท างานบริหารศูนย์ไกล่
เกลี่ยพิพาทภาคประชาชน 
 

1 – 2 กรกฎาคม 2564 
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม 

24 นางสาวอัจจิมา  จันทรเสนา 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

ทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทส าหรับคณะท างานบริหารศูนย์ไกล่
เกลี่ยพิพาทภาคประชาชน 

1 – 2 กรกฎาคม 2564 
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม 



 
25 นางศรัลนภัทร์   พรรรณวงศ์ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เทคนิคกรประหยัดพลังงานและวิธีการ
รายงานผลการใช้พลังงาน 

9 กรกฎาคม 2564 ณ 
โรงแรมไอโฮเทล ต าบลท่า
ค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 
26 นายวิทยา  จ าปาพันธ์ 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
ท้องถิ่น และผู้บรารท้องถิน่ 

5 – 7 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมสยาม

แกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

27 นางเบญญาภา  คุ้มสีวัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
ท้องถิ่น และผู้บรารท้องถิน่ 

5 – 7 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมสยาม

แกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

28 นางศรัลนภัทร์   พรรณวงศ์ 
เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน 

การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
ท้องถิ่น และผู้บรารท้องถิน่ 

5 – 7 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมสยาม

แกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

29 นายวิทยา  จ าปาพันธ์   
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ตาม 
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

17 – 19 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมพักพิง

อิงโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

30 นางสาวพรเพชร  บุตรดี 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ตาม 
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

17 – 19 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรมพักพิง

อิงโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

 

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบกับปีท่ีผ่านมา 

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่มีการรวมตัวของบุคคลจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- การอบรมในสถานการณ์โควิดมีข้อจ ากัดข้ึนเรื่องการรวมตัวของบุคคล อาจเปลี่ยนแปลงจากการอบรมที่จ ากัดเรื่องคนมา
อบรมออนไลน์ของสถาบันต่างๆ จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพแผนการพัฒนาบุคลากร 

 


