
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(เขารบัการอบรมพัฒนาความรู) 
 

บุคลากร (ขาราชการ)อบต. นาโยงเหนือป งปม.2561 จํานวน  15 คน 
เขารับการฝกอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรตอป  จํานวน  15 คน 
รอยละของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมประจําป 2561 เทากับ 100 เปอรเซ็นต 
รายชื่อบุคลากรท่ีไดเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรตอป 

ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหนง 
 

หลักสูตร 
ระยะเวลา/สถานที่

อบรม 

 

หมายเหตุ 

1 นางสาวไมตรจีติร  คงมา ปลัด อบต.  
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรยีม
ความพรอมบุคลากรที่มหีนาที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น รุนที่ 20 

8-11 ส.ค.2561 
ณ . โรงแรม บี พี  
แกรนดทาวเวอร  
อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  

 

2. นางวลัยภรณ  เยาดํา รองปลัด อบต. หลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหาร สมาชกิสภา และบุคลากร
ทองถิ่น ปญหาการบงัคับใชพ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560” 

18 – 20 เม.ย.  
2561 
ณ  โรงแรมหาดใหญ
พาราไดซ แอนด รี
สอรท 
อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

 

3 นางสาวพรเพ็ญ   
อุตะปะละ 

หัวหนาสํานัก
ปลัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรยีม
ความพรอมบุคลากรที่มหีนาที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น รุนที่ 20 

8-11 ส.ค.2561 
ณ . โรงแรม บี พี แก
รนดทาวเวอร  
อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  

 

4 นางสาวชยานิษฐ  หะสัง นักจัดการงาน
ทั่วไป 

ประชุมชี้แจงใหความรูประกันสังคม ป 
2561 รุนที่  3  

19 ก.ค.2561 
ณ  โรงแรมธรรม 
รินทรธนา   
จังหวดัตรงั 

 

5 นายพรเชดิ    หนูเหมือน นักพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการ
ขอมูลเบี้ยยงัชีพ ฯ   

16-18 ม.ีค.2561  
ณ  โรงแรมหาดใหญ
พาราไดซ แอนด  
รีสอรท อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
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ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหนง 
 

หลักสูตร 
ระยะเวลา/สถานที่

อบรม 

 

หมายเหตุ 



6 นางสุปรีดา  มากมุข นักทรัพยากร
บุคคล 

หลักสูตร “ เทคนิคและหลักเกณฑการ
บริหารบุคคลทองถิ่นระบบแทง 
ความกาวหนา การเล่ือนระดับ ฯ”  
รุนที่ 6   

25-27 พ.ค.2561 
โรงแรม เอสด ี
อเวนิว 
กรงุเทพมหานคร 
 

 

7 นายยุทธนา  สาละวัน นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

ประชุมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร
ความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
ครั้งที่ 2      

26  ม.ิย.2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (ศูนยตรัง)  

 

8 นางศุภิสรา  จันทรขุน นักวิชาการศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
ดานการศึกษาของ อปท.และ
สถานศึกษาสังกดั อปท.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

1-3 ม.ิย.2561 
ณ  โรงแรมอเล็กซาน
เดอร แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะป 
กรงุเทพมหานคร 

 

9 นางชุติกาญจน  นาคฉุย ผูอํานวยการกอง
คลัง 

อบรมการปฏิบตัิงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอรของ อปท.(e-laas) รุนที่ 4  

11-14-15 ก.ค.2561 
ณ  โรงแรมตรงั  
กรงุเทพมหานคร 

 

10 นางลิตา   ธุวรฐัคีร ี นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

อบรมการปฏิบตัิงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอรของ อปท.(e-laas) รุนที่ 4  

11-14-15 ก.ค.2561 
ณ  โรงแรมตรงั  
กรงุเทพมหานคร 

 

11 นางนภัสรชนันท  
 เชยชื่นจิตร 

เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได   

การเตรียมความพรอมในการจดัเก็บ
ภาษีบํารุงที่ดินและส่ิงปลูกสราง
(กฎหมายใหม) และการดําเนินการ
จัดเก็บภาษีบํารงุทองที่  ภาษีโรงเรอืน
และที่ดิน  ภาษีปาย รุนที่  3 

21-23 ก.ค.2560 
ณ  โรงแรมบีพ ี
แกรนด ทาวเวอร 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวดัสงขลา 

 

12 นางทรรศนวรรณ  ชูทอง เจาพนักงานพัสด ุ ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจางสําหรับผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 รุนที่ 
27  

21-23 ม.ีค.2561 
ณ  โรงแรมบยีอนด 
สวีท 
กรงุเทพมหานคร 
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ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหนง 
 

หลักสูตร 
ระยะเวลา/สถานที่

อบรม 

 

หมายเหตุ 

12 นางทรรศนวรรณ  ชูทอง เจาพนักงานพัสดุ ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดานการ
พัสดุและการจดัซื้อจัดจาง
สําหรับผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 รุนที่ 27  

21-23 ม.ีค.2561 
ณ  โรงแรมบยีอนด 
สวีท 
กรงุเทพมหานคร 

 



13 นางจิรวรรณ  เกื้อรอด เจาพนักงาน
ธุรการ 

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแก คณะ
ผูบริหารทองถิน่ สมาชิก
สภา อบต. พนกังานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  
 

31 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2561 ณ 
หองประชุม อบต.นา
โยงเหนือและหอง
ประชุมทรายทองรี
สอรท อําเภอสิเกา  
จังหวดัตรงั 

 

14 นายสมใจ  รกัเรืองเดช ผูอํานวยการ 
กองชาง 

หลักสูตร “ ปญหาและ
แนวทางในการพิจารณา
ออกคําส่ังตามอาํนาจหนาที่
ของเจาพนกังานทองถิ่นและ
การดําเนินคดีตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ของ อปท.” 

23-25 ม.ีค.2561 
โรงแรม เอสด ี
อเวนิว 
กรงุเทพมหานคร 
 

 

15 นายสนั่น    เศษขาว นายชางโยธา โครงการฝกอบรมการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
ของ อปท.จังหวัดตรงั  
รุนที่ 1    

4-8 ม.ิย.2561 
ณ โรงแรม 
วัฒนาปารค 
จังหวดัตรงั 

 

 
 

 


