
 
 

                                                                     
                                                      

 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาบุคคลกร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 
 
 
 

ของ 
 

 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพพร  เออรฎัาา   
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนที่เข้ารับ
อบรม(ครั้ง/ปี) 

ระยะเวลา 

1 น.ส.ทิพย์วรรณ  วรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 3 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
2 นางพลอยทิพย์  ไชยมณี รองปลัด อบต. 1 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
3 นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อ านวยการกองช่าง - 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
4 น.ส.อารี วิระสุข หัวหน้าส านักปลัด 2 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
5 นางรัชนี  กาญจนศรี นักทรัพยากรบุคคล 3 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
6 นางภาวิณี  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
7 นางสุณิชา  ชูวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี 4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
8 นางขวัญจิตร  จีนชาวนา นักวิชาการศึกษา 4 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
9 นายเอกชัย  นุ้ยผุด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
10 น.ส.เฉลิมขวัญ  จันทร์มาส นักพัฒนาชุมชน 6 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

 
 

 
 ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม   = 8 x 100 = 80 % 
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สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
1 นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณะ ปลัด อบต. 1.หลักสูตร กรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิดที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้และความรับผิดทางละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการทุก
ต าแหน่งขององค์กรปกครองและค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3 
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2.หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการด าเนินการทางวินัย
ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3.โครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง กิจกรรมการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ ปากเม็งรีสอร์ทต าบลไม้ฝาด อ.เมือง จ.ตรัง 

25-27 ม.ค.2562 
 
 
 

19-22 เม.ย.2562 
 

30-31 ส.ค.2562 

2 นางพลอยทิพย์  ไชยมณี รองปลัด อบต. 1.หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเก่ียวกับการปฎิบัติงานและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่าวนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญ รุ่นที่ 2  
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง 

30 พ.ย.-1 ธ.ค.2561 

3 นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อ านวยการกองช่าง - - 
4 น.ส.อารี วิระสุข หัวหน้าส านักปลัด 1.หลักสูตร แนวทางปฎิบัติใหม่ตามร่างมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมไดม่อนด์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2.หลักสูตร การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 7  
โรงแรมทวินโลตัส  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

2-4 พ.ย.2561 
 
 
 

7-9 มิ.ย.2562 

 
 
 
 



สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
5 นางรัชนี  กาญจนศรี นักทรัพยากรบุคคล 1.หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการด าเนินการทางวินัยส าหรับนัก

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2.หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
3.โครงการการพัฒนาเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง 

19-21 เม.ย.2562 
 

8 พ.ค.-3 มิ.ย.2562 
 

4-5 เม.ย.2562 

6 นางภาวิณี  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

28-29 มี.ค.2562 

7 นางสุณิชา  ชูวงค์ นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

1.หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) รุ่นที่ 4   
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 
2.หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเก่ียวกับการปฎิบัติงานและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่าวนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  
อ.เมือง จ.ตรัง 
3. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องพระยารัษฎา อ. เมือง จ.ตรัง 
4.ประชุมติดตามงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ LTC ทต.นครตรัง จ.ตรัง                    

23-24 ต.ค.2561 
 
 

30 พ.ย.-1 ธ.ค.2561 
 
 
 

12 มิ.ย.2562 
 

16 ส.ค.2562 
 
 
 
 



สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
8 นางขวัญจิตร  จีนชาวนา นักวิชาการศึกษา 1.หลักสูตร การจัดท าแผนของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)โครงการที่

ต้องการใช้เงินและโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐส าหรับสถานศึกษา ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
2. โครงการ การพัฒนาเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง 
3. โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4. โครงการ ขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ โรงแรมอีโค่อินท์ อ.เมือง จ.ตรัง 

9-11 พ.ย.2561 
 
 
 
 

4-5 เม.ย.2562 
 

6 ก.ค.2562 
 
 

20 ส.ค.2562 

9 นายเอกชัย  นุ้ยผุด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
10 น.ส.เฉลิมขวัญ  จันทร์มาส นักพัฒนาชุมชน 1.โครงการ การพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนา

ชุมชนในบริบท:การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
2.โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 โรงแรมวัฒนาพาร์ค 
อ.เมือง จ.ตรัง 
3. โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง 
4. อบรมการด าเนินงานเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุ่นที่ 4 
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
5.โครงการฝึกอบรม การจัดท าแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 
 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ 
6.โครงการส ารวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับชุมชน 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง  

15-17 ก.พ.2562 
 
 
 

27 มี.ค.2562 
 

2 เม.ย.2562 
 

18 เม.ย.2562 
 

7-10 ก.ค.2562 
 
 

26 ส.ค.2562 

 
 
 
 


