
      
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา โครงการ/อบรม 

1 นางสมถวิล  สุทธิอาจ ปลัด อบต. วันที่ 21-25 เมษายน 2562 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “ทศวรรษใหม่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” จังหวัดชลบุร ี

   วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หนังสือ
ซักซ้อมการจัดท างบประมาณปี พ.ศ. 2563 และรู้แบบจ าแนกงบประมาณ
ฉบับใหม่ ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 9-11 กันยายน 2562 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ จังหวัดเลย 

   วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ฝึกอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน  าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บธนาคารน  าใต้ดินอบต.ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท
อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

   ระหว่างวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจ าปีงบประมาณ   
พ. ศ. 2562 

2 นางสาวชวนพิศ  แก้วทอง รองปลัดอบต. วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 



   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การเลือกตั งและการด าเนินการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค จังหวัดหนองคาย 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน -            
2 ธันวาคม 2561 

ฝึกอบรม หลักสูตรวิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับอบต. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอบ ณ จังหวัดอุดรธานี 

3 นายธเนศพงศ์  ทับแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นที่ 10 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 

4 นายดอกดิน  พรจ าศิล หัวหน้าส านักปลัด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-      
1 มีนาคม 2562 

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
การจัดท างบประมาณตามแนวทางท่ีส านักงานงบประมาณก าหนด ณ โรงแรม
เจริญโฮเต็ลอุดรธานี 

   วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทาง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จว.ขอนแกน่ 

   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การเลือกตั งและการด าเนินการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค จังหวัดหนองคาย 

   วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 อบรมหลักสูตร วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับ อปท. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอปท. ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น 



5 นางสาวสลักจิต  ศรีวงษา ผู้อ านวยการกองคลัง วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมหลักสูตร”การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-Laas) ให้สอดคล้องกับ 
การยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือ ของ อปท. 

   วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2562 

   วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 หลักสูตร การปิดบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-Laas และการเชื่อมโยงกับ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการตรวจสอบที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้
ถูกต้องของ อปท. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่ 

   วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกอบรมการจัดท ารายงานการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี
ประจ าปี การจัดท างบทรัพย์สิน ประกอบงบแสดงฐานะการเงินและการจัดท า
ก.ค.2 ตามรูปแบบรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
ของ อปท. ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น 

   วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 อบรมหลักสูตร วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับ อปท. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอปท. ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น 

6 นางพวงเพชร์  อระบุตร ผอ.กองสวัสดิการสังคม วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและ
งานพัฒนาชุมชนประจ าปี 2562 ในบริบทการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 ฉบับใหม่
และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการจัดข้อมูลเบี ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 

   วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2562 
 



   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การเลือกตั งและการด าเนินการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค จังหวัดหนองคาย 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน -            
2 ธันวาคม 2561 

ฝึกอบรม หลักสูตรวิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับอบต. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอบ ณ จังหวัดอุดรธานี 

7 นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจ าปีงบประมาณ   
พ. ศ. 2562 

   วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรม หลักสูตรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั งเป็นคณะกรรมการซื อ
หรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐและแนวปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของ อปท. ณ 
โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทาง จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จว.ขอนแก่ 

   วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2562 

   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การเลือกตั งและการด าเนินการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้าน บูติค จังหวัดหนองคาย 



8 นางปานไพลิน  ชมภูราช นักวิชาการศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานสารบรรณ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  

   วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

9 นางสาวประภากุล  โถปั้น                  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค. 2562 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการสันทนาการ
และเทคนิคการน ากิจกรรมพร้อมเทคนิคการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ของผู้สูงอายุ  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า      
อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 

   วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี พ.ศ. 2562 

   วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 อบรมหลักสูตร วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับ อปท. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอปท. ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น 

   ระหว่างวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจ าปีงบประมาณ   
พ. ศ. 2562 

10 นางสาวอังวรา  ไชยสิทธิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมหลักสูตร”การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-Laas) ให้สอดคล้องกับ 
การยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือ ของ อปท. 

11 พันจ่าเอกประธินน์  พันธ์ภูมิ นักป้องกันฯ วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ประจ าปี 2562  จังหวัดอุดรธานี 



 
 

12 นายวิเศษ  วงษ์พรม นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-      
1 มีนาคม 2562 

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
การจัดท างบประมาณตามแนวทางท่ีส านักงานงบประมาณก าหนด ณ โรงแรม
เจริญโฮเต็ลอุดรธานี 

   ระหว่างวันที่ 25-26  มีนาคม 
2562 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ 

   วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ประจ าปี 2562  จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทาง จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ขอนแก่ 

   วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด
หนองบัวล าภู (2561-2565) ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย 

   วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ฝึกอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน  าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บธนาคารน  าใต้ดินอบต.ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท
อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

   วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 อบรมหลักสูตร วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
(รูปแบบใหม่)ส่งในอ าเภอ/สถจ.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 2561 (ใหม)่ ร่าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับ อปท. (ใหม)่พร้อมศึกษา
ประเด็นข้อบกพร่องของอปท. ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น 



13 นางสาวยุวดี  ไขประภาย นักทรัพยากรบุคคล วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรม หลักสูตรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั งเป็นคณะกรรมการซื อ
หรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐและแนวปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของ อปท. ณ 
โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับอปท. จังหวัดหนองบัวล าภู 

   วันที่ 9-11 กันยายน 2562 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ จังหวัดเลย 

14 น.ส.กวินธิดา  สุวรรณพรหม นิติกร วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรม หลักสูตรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั งเป็นคณะกรรมการซื อ
หรือจ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐและแนวปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของ อปท. ณ 
โรงแรมนภาลัยจังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 9-11 กันยายน 2562 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ จังหวัดเลย 

15 นางสาธิตา  บุญโสม ครู คศ.1 วันที่ 7 เมษายน 2562 ฝึกอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักสูตรการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ  โรงแรมบ้านเชียงอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี 

16 นางสาวสุภาภรณ์  ตาราษี ครู คศ.1 วันที่ 7 เมษายน 2562 ฝึกอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักสูตรการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ  โรงแรมบ้านเชียงอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 



 
 

17 นางนุชจรี  แก้วสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรม หลักสูตรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั งเป็นคณะกรรมการซื อหรือ
จ้างคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบการจัดซื อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
และแนวปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของ อปท. ณ โรงแรม
นภาลัยจังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 อบรมหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณหลักการเขียนหนังสือราชการการจัดเก็บ
เอกสารการท าลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือ 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ จังหวัดอุดรธาน 

18 นางนันทิชา  พันธ์ชุม ครู คศ.1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 7 เมษายน 2562 ฝึกอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักสูตรการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ  โรงแรมบ้านเชียงอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี 

   วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 โครงการหลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับอปท. จังหวัดหนองบัวล าภู 

   วันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2561 ฝึกอบรม “หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 



 


