
รายละเอียดของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(คน) 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

100 อบรม/ฟัง
บรรยาย/ศึกษาดู

งาน 

ต.ค.61-ก.ย.62 500,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต.และ
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งสร้างความรู้ดา้นการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

2 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารงานทั่วไป 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

4 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมงานดา้นบุคลกร 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

5 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย
และแผน 

1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

6 อบรมหลักสูตรนิติกรหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

7 อบรมหลักสูตร จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย 

1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

8 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลังหลักสูตร
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
บริหารงานคลัง 

2 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 100,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

9 อบรมหลักสูตรนักวิชากรพัสดุหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ  การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 100,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

10 อบรมหลักสูตร จพง.การเงินและบัญชี
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 100,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 



- 
รายละเอียดของแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธาน ี
ล าดับ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
งบประมาณ การติดตาม 

การประเมินผล 
11 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างและ

หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารงานช่าง 2 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 50,000 เสนอแบบรายงาน

ต่อนายก 

12 อบรมหลักสูตรนายชา่งไฟฟ้าและหลักสูตร
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟา้ 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 50,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

13 อบรมหลักสูตรนายชา่งโยธาหลกัสูตรที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมงานดา้นการโยธา 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 50,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

14 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
และแผนหลักสตูรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 100,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

15 อบรมหลักสูตรนักวิชาการหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 100,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

16 อบรมหลักสูตร นักบริหารงานการเกษตร
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารงานการเกษตร 

1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 30,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

17 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการ
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
บริหารงานสวัสดิการ 

1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 10,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

18 อบรมหลักสูตร จพง.พัฒนาชุมชนหลักสูตร
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ 1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 10,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

19 อบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

1 การฝึกอบรม ต.ค.61-ก.ย.62 10,000 เสนอแบบรายงาน
ต่อนายก 

 
 



สรุปแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ระยะเวลา 

1 ว่าที่ ร.ท.กฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต. 5 ต.ค.61 – ก.ย..62 
2 นางลัดดาวลัย์  พาลาสี รองปลัด อบต. 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

 ส านักปลัด   ต.ค.61 – ก.ย..62 

3 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด 4 ต.ค.61 – ก.ย..62 

4 นางอารนิี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

5 จ.อ.รังสัญ  ศิริบุตร จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

6 น.ส.วัชราภรณ์  ประทุมพงษ์ นักวเิคราะห์ฯ ช านาญการ 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

7 นายปิติจิตต์  นิลพฒัน์ นิตกร  ปฏิบัติการ 4 ต.ค.61 – ก.ย..62 

8 น.ส.กัญญนันท์  จันทรากุลนนท์ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน - ต.ค.61 – ก.ย..62 

 กองคลัง   ต.ค.61 – ก.ย..62 

9 นางนิตยา  ตาน้อย ผอ.กองคลงั 2 ต.ค.61 – ก.ย..62 

10 นางนิรชา อริยธนวัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

11 นางสาวธัญญลักษณ์  สายแสง จพง.จัดเก็บรายได ้ 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

 กองช่าง   ต.ค.61 – ก.ย..62 

12 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพฒัน ์ ผอ.กองช่าง 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

13 นายชาญชัย  เจริญชัย หน.ฝ่ายก่อสร้าง 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

14 นายสรายุทธ  บรรณารักษาสตัย์ นายช่างโยธา ช านาญงาน - ต.ค.61 – ก.ย..62 

15 นายวิธวทั  จังพล นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

 กองการศึกษา   ต.ค.61 – ก.ย..62 

16 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผอ.กองการศกึษา 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

17 จ.ส.อ. ธนพชัย  พละจ ู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - ต.ค.61 – ก.ย..62 

 กองสวัสดิการ   ต.ค.61 – ก.ย..62 

18 นายค าพันธ์  กะวิกลุ ผอ.กองสวัสดิการ 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

19 นายอากลา้  พรหมสิทธิ ์ จพง.พัฒนาชุมชน ช านาญงาน - ต.ค.61 – ก.ย..62 

 หน่วยตรวจสอบภายใน   ต.ค.61 – ก.ย..62 

20 นางทัศนีย์  อินทรท านา นักวิชาการตรวจสอบฯช านาญการ 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

 กองส่งเสริมการเกษตร   ต.ค.61 – ก.ย..62 

21 นายลิขิต   โรจนชัยกุล ผอ.กองการเกษตร 1 ต.ค.61 – ก.ย..62 

     

 
ร้อยละขอข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร   17x100  =80% 
                 21 



 
 



 
ตารางสรุปการฝึกอบรมในปีงบประมาณ  2562 

……………………………………….. 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง เรื่อง/รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ว่าท่ี ร.ท.กฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต. -การจัดท างบประมาณ พ.ศ.2563  26-28 เม.ย.62โรงแรมเดอะ
พรรณราย จ.อุดรธานี 

   -อบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ 27-28 มิ.ย.62 โรงแรมเซ็นทารา 
จ.อุดรธานี 

2 นางลัดดาวัลย์  พาลาสี รองปลัด อบต. การเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช.ฯ 16 มิถุนายน 62 จ.อุดรธาน ี
   ทิศทางการปฏิบัติงานและบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการปฏิบัติรูปการ

ปกครอง 
27เม.ย.-1 พ.ค.62 ณ กทม. 

 ส านักปลัด    
3 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ หัวหน้าส านักปลัด -การจัดท างบประมาณ พ.ศ.2563  26-28 เม.ย.62โรงแรมเดอะ

พรรณราย จ.อุดรธานี 
   -อบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าท่ี

ผู้ด าเนินการเลือกต้ัง 
27-28 ส.ค.62 โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล 

   -อบรมหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 23 ส.ค.โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
กทม. 

4 นางทัศนีย์  อินทรท านา นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

-อบรมเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในส าหรับ อปท. รุ่นท่ี 2 4-7 ก.ย.62 โรงแรมนารายณ์ 
กทม. 

     
5 นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4-5 ก.ค.62 โรงแรมวิวิช จ.

ขอนแก่น 
6 นางสาววัชราภรณ์  ประทมุพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ -การจัดท างบประมาณ พ.ศ.2563  26-28 เม.ย.62โรงแรมเดอะ

พรรณราย จ.อุดรธานี 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่อง/รายละเอียด หมายเหตุ 
7 จ.อ.รังสัญ  ศิริบุตร จพง.ป้องกันฯ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15-19 พ.ค.62  

วิทยาลัยป้องกันฯ จ.ขอนแก่น 
8 นายปิติจิตต์  นิลพัฒน์ นิติกร การปฏิบัติราชการทางปกครองของ อปท.ไทยกรณีศึกษาฯ 25-27 เม.ย.62 จ.อุดรธาน ี
9 นางสาวกัญญนันท์  จันทรากุลนนท์ จพง.ธุรการ   
 กองคลัง    

10 นางนิตยา  ตาน้อย ผอ.กองคลัง อบรมส านักงานคลังจังหวัด 5-6 มิ.ย.2562ม.ราชภัฎอุดรธานี  
   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 24 เม.ย. 2562ม.ราชภฎั

อุดรธาน ี
   อบรมหลักกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 27-28 มิ.ย. 2562 โรงแรมเซ็น

ทารา จ.อุดรธานี 
11 นางสาวนิรชา  อริยธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน แนวทางปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 15-17 สิงหาคม 2562 
   อบรมหลักกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 27-28 มิ.ย. 2562 โรงแรมเซ็น

ทารา จ.อุดรธานี 
 กองช่าง    

12 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์ ผอ.กองช่าง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง  กฏหมาย
การขุดดินและถมดิน 

 19-20 ก.ค.62 จ.หนองคาย 

13 นายชาญชัย  เจรญิสุข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สร้างผู้น าสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขยะ 12-14มิถุนายน 2562 
 นายสรายุทธ  บรรณารักษาสัตย ์ ผอ.กองช่าง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง  กฏหมาย

การขุดดินและถมดิน 
 19-20 ก.ค.62 จ.หนองคาย 

14 นายวิธวัท  จังพล นายช่างไฟฟ้า อบรมการจัดแผนที่ภาษี  กทม. 
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……………………………………….. 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่อง/รายละเอียด หมายเหตุ 

 กองการศึกษา    
15 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผอ.กองการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวคดิกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 24-25 ธ.ค. 62จ.อุดรธานี 
16 จ.ส.อ.ธนพชัย  พละจู นักวิชาการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวคดิกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 24-25 ธ.ค. 62 จ.อุดรธานี 
 กองส่งเสริมการเกษตร    

17 นายลิขิต  โรจนชัยกุล ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อบรมโครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัยในชุมชน 29-31 พ.ค. 62 
 กองสวัสดิการสังคม    

18 นายค าพันธ์  กะวิกุล ผอ.กองสวัสดิการ อบรมการจัดท าข้อมูล  จปฐ. จ.อุดรธานี 
19 นายอากล้า  พรหมสิทธิ์ จพง.พัฒนาชุมชน อบรมการจัดท าข้อมูล  จปฐ. จ.อุดรธานี 
     
     
     

 


