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 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

ลำดับ 
  ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
วันที่ฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ 

  
 
 1 
 

สำนักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 
นายวรวรรธน์ ปานเงิน 
 
 
 

 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 

 

 
 
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

20-22 พ.ย.2563 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27-29 ก.พ.2563 
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นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศม์ิ 
 
 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 

 

- โครงการอบรม หลักสูตร หลักเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และ 
อบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) ฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

21-23 ธ.ค. 2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

  3 นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 
 

- โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกจิ
ตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

17-18 ธ.ค. 2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

  4 นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท่ัวไป  
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการอบรม หลักสูตร หลักเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และ 
อบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) ฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 

21-23 ธ.ค. 2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

  5 นางสาวทัศนีย์ มอญ หัวหน้าฝ่าย
บริหารท่ัวไป 
(นักบริหารงาน
ท่ัวไป ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการอบรม หลักสูตร หลักเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ.เทศบาล และ 
อบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) ฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 

21-23 ธ.ค. 2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

  6 นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย 
และคดี  
(นักบริหาร 
งานท่ัวไป  
ระดับต้น) 

- โครงการหลักสูตรการจัดซ้ือจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ท่ีถูกฟ้องศาลปกครองมากท่ีสุดพร้อม
กรณีศึกษาคดีท่ีเกิดขึ้นจริง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนวทางการพิจารณาผลในการจดัซ้ือจัดจ้าง : 
วิธีการตรวจเอกสาร 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การแก้ไขปัญหา กรณีถูกกล่าวหาทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ” 
 
 
 
 

25-27 ต.ค.2562 
 

2-3 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

17-18 ก.ย.2563 
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  7 นางสาวปทุมรัตน์ ไชยเพชร หัวหน้าฝ่าย

นโยบาย 
และแผน 
(นักบริหาร 
งานท่ัวไป  
ระดับต้น) 

- โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การวิเคราะห์โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

22-24 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

   8 นายไพบูลย์  รื่นเริง หัวหน้าฝ่าย 
เทศกิจ 
(นักบริหาร 
งานท่ัวไป  
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

  9 นายศรัณย์  จุลมาศ หัวหน้าฝา่ย
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภยั 
(นักบริหาร 
งานทั่วไป  
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 10 
 
 

นางสาวสุภาวดี แดงบุญเรือง 
 

 

นักจัดการ 
งานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

 11 
 
 

นายภพพล  รำเพยเพชร 
 

 

นักทรัพยากร
บุคคล
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 12 
 
 

นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์ 
 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

  - ฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)            

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

2-4 มีนาคม 2563 
2-4 มี.ค.2563 

 13 
 
 

นางสาวณัฐพร ชูศรีพัฒน์ 
 

 

นิติกร
ปฏิบัติการ 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
   

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 14 
 
 

นายพัชรชัย  ชาญณรงค์ นักจัดการงาน
เทศกิจเทศกิจ
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
  

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 15 
 
 

นางสาวอรญา จวงสันทัด นัก 
ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ รุ่นท่ี 6” 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 
30 ส.ค.-25ก.ย.63 

 16 นายคณิน  อุไรวรรณ 
 

เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
ปฏิบัติงาน 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 17 นายพิเชษฐ์  ช่วงโชติ 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 
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 18 นางสาวกนกวรรณ สุขลี เจ้าพนักงาน

ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- ฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การจดัการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)            

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

2-4 มี.ค.2563 
2-4 มี.ค.2563 

 

  
 19 

นักบริหารงานการคลัง 
นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ 
 

 
ผู้อำนวยการ
กองคลัง 
(นักบริหารงาน
การคลัง  
ระดับกลาง 

 
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
 

 
25-27 พ.ย.2562 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 20 นางสาววาสนา  น่ิมยังด ี หัวหน้าฝ่าย
บัญชี 
(นักบริหารงาน
การคลัง  
ระดับต้น 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-pla กระบวนการ
จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP 
การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี 
เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
ภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

21-23 ส.ค.63 
 

 21 นางสาวธัญวลัตม์ จันทร์แจ่ม หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 
(นักบริหารงาน
การคลัง  
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-pla กระบวนการ
จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP 
การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี 
เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
ภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

21-23 ส.ค.63 
 

 22 นางสาวศิริพร จันทร์แจ่ม หัวหน้าฝ่าย 
การเงิน 
(นักบริหารงาน
การคลัง 
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 23 นางสาวดุษณี ฟักเทพ หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
(นักบริหารงาน
การคลัง 
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 

14-16 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
 

 24 นางสาวพิศมัย เบญจกุล เจ้าพนักงาน
พัสดุชำนาญ
งาน 

-โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 25 
 
 
 
 
 
 

นางช่อทิพย์ เจริญสุข 
 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-pla กระบวนการ
จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP 
การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี 
เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐภาครัฐฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

21-23 ส.ค.63 
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26 นางสาวนุจรี ยตะโคตร 

 
 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นท่ี 123” 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

25-27 พ.ย.2562 
 

5-24 ม.ค.2563 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 27 นางสาวสุกัณญา  อุ่นสนธิ์ เจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต 
 
- โครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 66 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

6-11 ก.ค.63 

 28 นางพิสมัย  พูลเพ่ิม เจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 66 
-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ e-pla กระบวนการ
จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP 
การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี 
เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
ภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

6-11 ก.ค.63 
21-23 ส.ค.63 

 

    
 29 

นักบริงานช่าง 
นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง 
 
 
 

 
ผู้อำนวยการ
กองช่าง ) 
นักบริหารงาน
ช่างระดับกลาง) 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 30 นายทรงชัย  แสงทอง หัวหน้าฝ่าย
ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
(นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) 

- โครงการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร      ในการยื่นขอ
อนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นท่ี 78 
 

25-27 ตุลาคม 2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27 ก.ย.-23  

ต.ค.63 

   31 นายสุมล ขอนแก้ว หัวหน้าฝ่าย    
ผังเมือง 
(นักบริหารงาน 
ช่าง ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 32 จ่าเอกสุพจน์ อินสกูล หัวหน้าฝ่าย
ก่อสร้าง 
(นักบริหารงาน 
ช่าง ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 33 นายสวัสดิ์  เสถียร หัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย     
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

19-20 ส.ค.63 
 

 34 พันจ่าเอกพิชัย  อ่ำชิต นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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 35 นายรัตณรงค์  ปลอดใหม่ นายช่างโยธา 

ชำนาญงาน 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 36 นายกิตติพงษ์  ศิริพัลลภ เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

    
 37 

นักบริหารงานศึกษา 
นายบุญชู  ประมาตร 

 
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงาน
ศึกษา  
ระดับกลาง) 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 38 นางสุภาภรณ์  ปาลศรี หัวหน้าฝ่าย
บริหาร
การศึกษา 
(นักบริหาร 
งานศึกษา 
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 39 นางสาวทองใส  ณ อุบล ครู  คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการ เรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 การจัดทำ
งบประมาณด้านการศึกษา ปี 2564 และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

7-12 มี.ค.2563 
19 – 22 มีนาคม 

2563 
7-9 ส.ค.63 

 40 นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ ครู คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 41 นางสาวสิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงศ์ ครู คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

7-12 มี.ค.2563 

 42 นางสาววันดี เงินไทย ครู คศ.1 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 43 นางพวงเพ็ญ  ปานท่าไข่ ครู คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 44 นางปาริชาต บุญเนตร ครู คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 45 นางรัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ ครูผ คศ.1 - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการ เรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

19 – 22 มีนาคม 
2563 

 46 นายประสิทธิ์  จงรักษ์ นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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 47 นางสาวกุลธิดา สิทธิพร นักวิชาการ

ศึกษา
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 48 นางชุมนุมพร เฉลียวศิลป์ นักวิชาการ
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติฯ 

26-28 ก.พ.2563 

 49 นางวันเพ็ญ  สร้อยมณี ครูผู้ดูแลเด็ก 
อันดับ  
ครูผู้ช่วย 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 50 นางอัมพร  สุวรรณวิจิตร ครูผู้ดูแลเด็ก 
อันดับ  
ครูผู้ช่วย 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 51 
  
 

นางสาวสมหญิง สมสวาสดิ์ 
 

 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
อันดับ  
ครูผู้ช่วย 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

 52 
 
 

นายปิยะโชติ สายวงษ์ 
 
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

  
 53  
 
 
 
 
 

นักบริหารงานสาธารณสุข 
นายศุภชัย  แดงถาวร 
 
 
 
 

 
ผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงาน 
สาธารณสุข 
ระดับกลาง) 

 
- สัมมนาทางวิชาการ การจัดการขยะใน 
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 54  นายฉัตรชัย  สุขแก้ว หัวหน้าฝ่าย
อนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงาน 
สาธารณสุข  
ระดับต้น) 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 55 นางสาวปพิชญา หอมคง พยาบาล
วิชาชีพ 
ชำนาญการ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 56 จ่าเอกอภิชาติ ช่วงโชติ พยาบาล
เทคนิคชำนาญ
งาน 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะ นำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
25-27 มี.ค.63 

 57 นางสาวพันทิพา รัตนะ นักวิชาการ 
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 58 นางสาวสายสมร แสงแจ่ม เจ้าพนักงาน

ธุรการชำนาญ
งาน 

- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
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 59 
 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ 

 
ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 
ระดับกลาง) 

 
- ประชุมคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนักเล่าอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเท่ียว 

 
27 พ.ย.2562 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
10-11 ก.ย.63 

 60 นางสาววนัสดา เย็นกูล หัวหน้าฝ่าย 
ส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนา 
สตรี  
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 
ระดับต้น 

- ประชุมคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 
 

27 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
 

 61 
 
 

นางสาวนภัสวรรณ สีสะอาด เจ้าพนักงาน
ธุรการชำนาญ
งาน 

- โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
- 

16 ต.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 62 
 
 

นายกัมปนาท สถิตไพศาลวงค์ นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

- โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

16 ต.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 63 
 
 

นางสาวอัจฉิยา ฝ่ายสัจจา 
 

นักสังคม
สงเคราะห์
ปฏิบัติการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ์

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

15-23 ก.พ.2563 

  
 64 

ลูกจ้างประจำ 
นายสมบูรณ์ แซ่ตั้ง 

 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

   
 
 65 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
สำนักปลัดฯ 

นายเอี้ยง สมพันธ์ 

 
 
ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากร
บุคคล 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27-29 ก.พ.2563 

 66 นางสาววิชชุดา ทองทะนา ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากร
บุคคล 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

 67 นายไชยยันต์  โพธิมากูล ผู้ช่วย
นักวิชาการ
เกษตร 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

 68 นายพัศวุฒิ  อนันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27-29 ก.พ.2563 

 69 นางนวลน้อย  เปลี่ยนบางช้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ฯ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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 70 นางสาวรัจภรณ์ บุญมี ผู้ช่วยนักจัดการ

งานท่ัวไป 
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27-29 ก.พ.2563 

 71 นางสาวสุนทราภรณ์  
วงศ์เขาอ่อน 

ผู้ช่วยนักจัดการ
งานท่ัวไป 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

14-16 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 72 นายกิติศักดิ์ สิงหวัฒน์ ผู้ช่วยนักจัดการ
งานท่ัวไป 

- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 73 นางสาววันวิสา  ทรัพย์สิน ผู้ช่วยนักจัดการ

งานท่ัวไป 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 74 นางสาวมณีรัตน์ จะหลาบหลวง ผู้ช่วยนักจัดการ
งานท่ัวไป 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 75 นายรัชกฤต ภูริชญาโภคิน ผู้ช่วยนักจัดการ
งานท่ัวไป 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 76 นางสาวมธุรดา ทองแม้น ผู้ช่วยนิติกร - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 77  
 

นายนารินทร์  โพธ์ิเจริญ ผู้ช่วยนักจัดการ
งานเทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 78 
 

นายธนาเดช  มั่นน้อย ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน 
เทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 79 นายสมหมาย เฉลิมมีกล ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 80 นายศักดิ์กฤษณ์  พิมพ์ทอง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 81 นางจำเนียร  ช่วงโชติ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 82 นางสาวนัทธมน ดีดอกไม้ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานเทศกิจ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 83 นางสาวดาวใจ อ่ำสวัสด์ิ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

 84 นายจตุรงค์ สามารถ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

27-29 ก.พ.2563 

 85 นายทองเปรม วงษ์บุญมาก ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกัน

และบรรเทา    
สาธารณภัย 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
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 86 
 
 

นายกิจสิพงษ์ อู่วิเชียร 
 
 
 
 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 87 นายพิทักษ์ คงกลิ่น พนักงานขับ
เครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
(รถดับเพลิง) 

 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 88 
 
 
 

นายพัฒน พลีวรรณ์ พนักงานขับ
เครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
(รถดับเพลิง) 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 89 นายวันชัย  ลิ้มเจริญ พนักงาน 
ดับเพลิง 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 90 
 
 

นายพิสิษฐ์ แสงทอง พนักงานขับ
รถยนต์ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 91 นายชัย ชินรัมย์ พนักงานขับ
รถยนต์ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
27-29 ก.พ.2563 

 92 นายราเชน กลิ่นโสภณ พนักงานขับ
เครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
   (รถดับเพลิง) 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 93 นายธนิศร ป่ินประดับ พนักงาน 
ดับเพลิง 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 94 นางสาวเปรมฤทัย คงสมแก้ว พนักงาน 
ดับเพลิง 

- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 

1-4 ธ.ค.2562 
27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
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 95 นายสวัตร์ชัย  เพ็ญจันทร์ ผู้ช่วยเจ้า

พนักงาน 
ป้องกันฯ 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 96 นายไกรพล  องอาจ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน 
ป้องกันฯ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

 
 97 

กองคลัง 
นางสาวสุพรรณี ปูสารี 

 
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 98 
 
 

นายณัฐพงศ์ อ่องเจริญ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 99 
 
 

นางศศิธร  แย้มโกมล ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บ

รายได้ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

100 
 

นางศิรินภา  ธรรมรังศรี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

101 
 
 

นายอดิศักดิ์ แย้มเย็น ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000)ฯ 

14-16 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

16-19 ก.ย.63 

102 
 
 

นางสาวสำรวย นาดี ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

25-27 พ.ย.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

103 นางสาววราภรณ์ ชูมณี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

104 นายอาคม  ล่ามกิจจา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22พ.ย.2562 
25-27 พ.ย.2562 

1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

105 นางสาวจันทร์จิรา วิลัยหงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการ
เงินและบัญชี 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

14-16 พ.ย.2562 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

106 
 
 

นายกิตติ์พันธ์ นาคเกิด 
 
 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงิน

และบัญชี 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

107 
 
 
 

นางสาวภัศราภรณ์  น่ิมยังดี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงิน

และบัญชี 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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108 นายชัชรินทร์ฐา ใจวงศ์ พนักงานขับ

รถยนต์ 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
109 

กองช่าง 
นางสาวกนกวรรณ ด้วงเจริญ 
 

 

 
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

110 นายณัฐวุฒิ อวะรัมย์ ผู้ช่วยนายช่าง
เขียนแบบ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

111 นายเทพฤทธิ์  ศรีพิณ ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

112 
 

นายศราวุธ  ตาดทอง 
 
 

ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

113 
 

นายชลิต  ทองเรือง 
 

ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.     
2563 

114 
 
 

นายมารุต  สมหวัง ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า 

 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

115 นายศุภฤกษ์ พรเจริญ พนักงานขับ
รถยนต์ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

116 นางสาวสุธิดา จ่าพุลี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
 
117 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางนงนุช พันธุ์ประเสริฐ 

 
 

ผู้ช่วยนักวิชา 
การศึกษา 

 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

118 
 
 

นางสาวภิชญาดา กัญจะเตวิช ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 การจัดทำ
งบประมาณด้านการศึกษา ปี 2564 และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

28-30 ส.ค.63 

119 
 
 

นางสดใส  นิมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 การจัดทำ
งบประมาณด้านการศึกษา ปี 2564 และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

7-9 ส.ค.63 

120 นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ผู้มีทักษะ) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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121 นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม ผู้ช่วยครูผู้ดูแล

เด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

122 นางสาวจินตนา  ปรือปรัก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำ สำรับอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและ 
คัดกรองฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

26-28 ก.พ.63 

123 นางสาวชนิกา  พ่วงท้วม ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

124 นางสาวรุ่งทิวา  หงษ์เจริญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

125 นางสาวปาจรีย์  ปานท่าไข่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

  
126 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวนพวรรณ จันทอง 

 
ผู้ช่วยนักวิชา 
การสุขาภิบาล 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

127 
 
 

นางสาวศุภลักษณ์ เกษารัตน์ ผู้ช่วยนักวิชา 
การสุขาภิบาล 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

128 นายณัฐวุฒิ  คงวัฒนะ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

129 นายมนัส  ภู่แก้ว พนักงานขับ
เครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

130 นายศิริชัย  ศรีเมือง พนักงานขับ
รถยนต์ 

 
 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

131 นางสาวบัณฑิตา  ภูพวก ผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล 
 

 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
132 

กองสวัสดิการสังคม 
นายไชยเชษฐ์ ส่งแสงรัตน์ 

 
ผู้ช่วยนักพัฒนา

ชุมชน 

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข 
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

20-22 พ.ย.2562 
1-4 ธ.ค.2562 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
 
133 

พนักงานจ้างทั่วไป 
สำนักปลัดฯ 
นายบุญปลูก โยมภูเวียง 

 
 

     คนสวน 

 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 
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134 นายบุญชู แฉ่งฉลาด      คนสวน - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

135 
 

นางนลินี แฉ่งฉลาด คนสวน - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

136 นางศรีสุราง ผ่องใส 
 

นักการภารโรง - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
137 นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเจริญ นักการภารโรง - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

138 นายจิรายุ สมพันธ์ พนักงาน 
ดับเพลิง 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
10-21 ส.ค.63 

139 นายปรีชา  วันหว่าน พนักงาน 
ดับเพลิง 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

140 
 
 

นายศักดิ์ชัย  พานิชย์สรรพ์ พนักงาน 
ดับเพลิง 

 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
12-17 ก.พ.63 

141 นายธีรพล  แก้วพลอย พนักงาน 
ดับเพลิง 

 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
12-17 ก.พ.63 

142 นายอลงกรณ์  เจริญลาภ พนักงาน 
ดับเพลิง 

 

- โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

27 ธ.ค.2562 - 
2 ม.ค.2563 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

143 นางสาวสมพร แสงทวี ค
คนงานท่ัวไป 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

144 นายกิตติ ภาใจธรรม 
 
 

พนักงา00 
ดับเพลิง 

 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 

145 นายวีระยุทธ์  สุขคำ 
 

พนักงาน 
ดับเพลิง 

 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25 ก.พ.2563 
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146 

กองคลัง 
นายวินัย คงวัฒนะ 

 
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
147 

กองช่าง 
นายอาทิตย์  ทองใบน้อย 

 
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

148 นายธนัท สอนใจ คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

149 นายเทพพิทัก๋ษ์  สามารถ คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

150 นายอดิสร  พันธ์นุช คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

151 นายนพพร  สุพัฒศรี คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
  
152 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
นางสาวอุษา ยังเจริญ 

 
 

นักการภารโรง 

 
 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

153 นายพงษ์สิงห์ สิงหาศรี นักการภารโรง - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
154 นายพินิจ บุญมี นักการภารโรง - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

155 นางสาวสุภาดา เนาว์โนนทอง ผู้ดูแลเด็ก - โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

2-7 ม.ค.2562 
 
 

156 
 
 

นางสาวหน่ึงฤทัย พิชัยยุทธ์ คนสวน - โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

2-7 ม.ค.2562 
23-25 ม.ค. 

2562 

157 
 

นางสาวกาญจนา  พลเยี่ยม ผู้ดูแลเด็ก 
ผู 

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
158 
 

นางสาวอรอินทร์  ฤกษศิริ ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
159 
 

นางวิมล  สุดสี ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
160 นางสาววินัย  กาญจนปาน 

 
 

นักการภารโรง - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

161 นางสาวน้ำฝน  พรชัย 
 
 

ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

162 นางสาววิภาวดี  ใสสอาด 
 

ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 



15 

 
163 นางสาวพักตร์พิมล  คนงาม 

 
ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

164 นางสาวเนตรชนก ตัณฑ์ณรงค์ 
 
 
 

ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 

165 นางสาวภัทราวรรณ  พานผง 
 

ผู้ดูแลเด็ก - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
 
166 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายนิคม ทับทวี 

 
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

167 นายจักรี  บรรพแก้ว คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
168 นายมนัส กอยนาพันธ์ คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

169 นายปฏิภาณ จีนกลับ คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.) 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

28 มิ.ย.-30  
ส.ค.63 

170 นายอริสมันต์ บุญมา คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
- โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะ นำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

25-27 มี.ค.63 

171 นายอานนท์  ภู่แก้ว คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
172 นายรังศิพล  สง่าพล คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

173 นายชัยสิทธิ์  พรมคำดี คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
174 นายเชาวลิต  จันทร์สุขสวัสดิ์ คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

175 นายสมเกียรติ  ช้างดี คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
176 นายทวี  ทองใส 

 
 

คนงานท่ัวไป - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

30 ม.ค.- 2 ก.พ.
2563 

 
177 

 
นายชรัมย์  นำภา 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 



16 

 
 
178 

 
นายสันติชัย  แก้วนุ่ม 
 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
179 

 
นายธันวา  ฤทธิ์นายม 
 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
180 

 
นางสาวศิริลักษณ์ กอยนาพันธ์ 
 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
181 

 
นายบัญชา  บาตรสุวรรณ์ 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 
182 

 
นายเสงี่ยม  แน่นกระโทก 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 
183 

 
นางสาวปทิตตา  สิงห์ภมร 

ค
คนงานท่ัวไป 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 
 

 
184 

 
นายชัยฤทธ์ิ  คำนาโฮม 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

น 
 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 
185 

 
นายวิศรุต บาตสุวรรณ์ 
 
 

ค
คนงานท่ัวไป 

น 
 

 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 
30 ม.ค.- 2 ก.พ.

2563 

 

     ข้าราชการ   จำนวน    63 คน 
     ลูกจ้างประจำ   จำนวน     1  คน 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน    68  คน 
     พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน     53  คน 
     รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   จำนวน   185  คน 
     เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับการฝึกอบรม  จำนวน    185  คน 
     ดังนั้น ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี คือ 
      185  x 100 = 100%     
       185 
     
 

 
                       


