
การพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด/สถานท่ี หมายเหตุ 
1 นางยุวดี มาตยนอก ปลัด อบต .นาโพธิ์  -    
2 นางนิตยา อาจจํานงค ผูอํานวยการกองคลัง เตรียมพรอม อปท.เปนหนวยรับ

งบประมาณตรงกับทางสํานัก
งบประมาณในปงบประมาณ 2566 
ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 2561 

29-31 ต.ค. 64 รร. อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย  

3 นายพีรพัฒน สังสีแกว ผูอํานวยการกองชาง เตรียมพรอม อปท.เปนหนวยรับ
งบประมาณตรงกับทางสํานัก
งบประมาณในปงบประมาณ 2566 
ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 2561 

29-31 ต.ค. 64 รร. อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย  

4 นายอภิชาติ ทบลม หัวหนาสํานักปลัด เตรียมพรอม อปท.เปนหนวยรับ
งบประมาณตรงกับทางสํานัก
งบประมาณในปงบประมาณ 2566 
ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 2561 

29-31 ต.ค. 64 รร. อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน  

2-4 ธ.ค. 64 รร. เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท 
เขาใหญ จ. นครราชสีมา 

 

 

  

เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ
นายก อบต. และสมาชิก อบต. วิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการประชุม
สภาทองถ่ิน 
 
 
 

28-30 ม.ค. 65 รร. อัลวาเรซ จ. บุรีรัมย  



ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด/สถานท่ี หมายเหตุ 
5 นางศิริกร เกษจันทร ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เตรียมพรอม อปท.เปนหนวยรับ

งบประมาณตรงกับทางสํานัก
งบประมาณในปงบประมาณ 2566 
ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 2561 

29-31 ต.ค. 64 รร. อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย  

6 นางสาววาสนา เบอรไธสง นักวิชาการเงินและบัญชี -    
7 นางสาวสุภาพร รอมไธสง นิติกร -    
8 นายไชยกฤต ชํานานสิงห นักวิชาการเกษตร -    
9 จาเอกเถลิงศักดิ์ สวางนอก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -    

10 นางสาวอันติกา โลหคํา นักทรัพยากรบุคคล -    
11 นางสาววราลักษณ ตังคณิตานนท นักพัฒนาชุมชน -    
12 นางสาวปณชญา เวชไธสง นักวิชาการศึกษา การบันทึกบัญชีของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและกร
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

19-21 พ.ย.64 นน. เดอะพรรณราย  
จ. อุดรธานี 

 

13 นางสาวสุมาพร ชัยศร นักวิเคราะหนโยบายและแผน เตรียมพรอม อปท.เปนหนวยรับ
งบประมาณตรงกับทางสํานัก
งบประมาณในปงบประมาณ 2566 
ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 2561 

29-31 ต.ค. 64 รร. อัลวาเรซ จ.บุรีรัมย  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน  

2-4 ธ.ค. 64 รร. เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท 
เขาใหญ จ. นครราชสีมา 

 

 

  

เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ
นายก อบต. และสมาชิก อบต. วิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการประชุม
สภาทองถ่ิน 
 
 

28-30 ม.ค. 65 รร. อัลวาเรซ จ. บุรีรัมย  



ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด/สถานท่ี หมายเหตุ 
14 สิบเอกจิตรกร บัวพงษชน เจาพนักงานธุรการ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ

นายก อบต. และสมาชิก อบต. วิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการประชุม
สภาทองถ่ิน 

28-30 ม.ค. 65 รร. อัลวาเรซ จ. บุรีรัมย  

15 นางสาวละมุด ปลิวไธสง นักวิชาการพัสดุ -    
16 นายเอกพงศ ริมไธสง นักวิชาการจัดเก็บรายได วิธีใชโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินพรอมปรับปรุงขอมูลฯ 
24-26 ธ.ค. 64 รร. ฟอรจูนริเวอรวิว  

จ.นครพนม 
 

17 

นางสาวฬุจิราภรณ หยาดไธสง นักจัดการงานท่ัวไป 

เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ
นายก อบต. และสมาชิก อบต. วิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการประชุม
สภาทองถ่ิน 

28-30 ม.ค. 65 รร. อัลวาเรซ จ. บุรีรัมย  

18 นายชัยชนะ โยงไธสง นายชางไฟฟา -    
19 นางคณิศร ศิลประกอบ เจาพนักงานธุรการ -    

 

การพัฒนาบุคลากร 

จํานวนพนักงานสวนตําบลท่ีมีคนครอง   19 คน   

ผูผานการฝกอบรมความรูในหลักสูตรตามสายงาน   9 คน  

 

คิดเปนรอยละ 47.36 


