


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ปี/ท่ีเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ  

1 นำงดวงนภำ  ศรีสุธรรม 21-23 มกรำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร “โครงกำรสมัมนำกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

โรงแรมศรีล ำดวน อ ำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที ่14/2563  
ลงวันท่ี 20 ม.ค.2563 

28-30 สิงหำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมหลักสตูร "กำรประเมิน กำรควบคุมภำยใน  
กำรตรวจสอบภำยใน และกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงตำมพระรำชบัญญตัิวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และข้อบกพร่องด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

โรงแรมพรหมพิมำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที่ 208/2563 
ลงวันท่ี 26 ส.ค.2563 

6-8 กันยำยน 2563 - โครงกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติงำนในระบบกำรจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  

โรงแรมบยีอนด์ สวีท ปำกซอยจรญั
สนิทวงศ์ 85 แขวงบำงอ้อ เขตบำง
พลัด กรุงเทพมหำนคร 

ค ำสั่งที่ 220/2563 
ลงวันท่ี 3 ก.ย.2563 

2 นำงประคอง  ศรีเหรำ 21-23 มกรำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร “โครงกำรสมัมนำกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

โรงแรมศรีล ำดวน อ ำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที ่14/2563  
ลงวันท่ี 20 ม.ค.2563 

14 กุมภำพันธ์ 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำรหลักสตูร "กำรใช้โปรแกรมระบบ
แผนที่ภำษีและทรัพยส์ินเพื่อรองรบั พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
2562" 

โรงแรมพรหมพิมำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที ่14/2563  
ลงวันท่ี 20 ม.ค.2563 

3 นำงสำวค ำพลอย  สุโพธิ ์ 21-23 มกรำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร “โครงกำรสมัมนำกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

โรงแรมศรีล ำดวน อ ำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที ่30/2563  
ลงวันท่ี 13 ก.พ.2563 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ปี/ท่ีเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ  

28-30 สิงหำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมหลักสตูร "กำรประเมิน กำรควบคุมภำยใน  
กำรตรวจสอบภำยใน และกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงตำมพระรำชบัญญตัิวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และข้อบกพร่องด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

โรงแรมพรหมพิมำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที่ 208/2563 
ลงวันท่ี 26 ส.ค.2563 

4 นำยวัฒนำ  กำรบรรจง 22-23 กุมภำพันธ์ 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำรหลักสตูร "กำรใช้โปรแกรม 
Canalize Pro 1.0 ประมำณรำคำและเขยีนแบบงำนขุดลอกคลอง 
ล ำห้วย สระน้ ำ และขุดดิน วำงท่อระบำยน้ ำ" รุ่นที่ 4 

โรงแรมบ้ำนสวนคณุตำ กอล์ฟแอด ์
รีสอร์ท อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำน ี

ค ำสั่งที ่34/2563  
ลงวันท่ี 17 ก.พ.2563 

10-13 กรกฎำคม 2563 - โครงกำรอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "เจำะลึก กำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรค ำนวณรำคำกลำงฯ 
กำรค ำนวณรำยจ่ำยค่ำ K กำรใช้รูปแบบรำยกำรที่มี/ไม่ต้องมผีู้รับ
รองแบบฯ และกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่" รุ่นที่ 1  

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รสีอร์ท จังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค ำสั่งที่ 161/2563 
ลงวันท่ี 9 ก.ค.2563 

5 นำงสำวบุษบำ  วรำพุฒ 3 มีนำคม 2563 - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อประชุมคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อ
ด ำเนินกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ กองทุนละ 1 คน  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ค ำสั่งที ่56/2563  
ลงวันท่ี 2 มี.ค.2563 

7-9 มีนำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกำรบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่นของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในรุ่นที่ 4 

โรงแรมอเล็กซำนเดอร์ 
กรุงเทพมหำนคร 

ค ำสั่งที ่57/2563  
ลงวันท่ี 2 มี.ค.2563 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ปี/ท่ีเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ  

15-17 กรกฎำคม 2563 - โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
-2566  

โรงแรมศรีล ำดวน อ ำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที่ 164/2563 
ลงวันท่ี 10 ก.ค.2563 

6 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงมลิวลัย์  สมภำร 14 มีนำคม 2563 - อบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ "เทคนิคกำรปั้นดินน้ ำมัน ,แป้งโดว,์ 
ดินปั้นดอกไม"้  

ห้องศรีพฤศเทศวร ช้ัน 3 โรงแรมเกษ
สิริ อ ำเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 

ค ำสั่งที ่69/2563  
ลงวันท่ี 11 มี.ค.2563 

14-16 สิงหำคม 2563 - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "แนวทำงกำรจัดกิจกรรม Project 
Approach สู่ห้องเรียนปฐมวัย" 

โรงแรมศรีล ำดวน อ ำเภอเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที่ 194/2563 
ลงวันท่ี 11 ส.ค.2563 

25 สิงหำคม 2563 - อบรมภำคีเครือข่ำย Child & Team (CFT) ในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้วล้อมรัก 
อุ่นไอรัก สำยใยสื่อสำร เพื่อเด็กไทยพัฒนำกำรสมวัย IQ ด ี

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ค ำสั่งที่ 204/2563 
ลงวันท่ี 24 ส.ค.2563 

27 กันยำยน 2563 - ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำรปรับเปลี่ยนและเพิ่ม
ศักยภำพให้แก่ครผูู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปี 2563 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ค ำสั่งที่ 237/2563 
ลงวันท่ี 25 ก.ย.2563 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ปี/ท่ีเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ  

7 นำยจีระพงศ ์ พันธ์ดี 10-13 กรกฎำคม 2563 - โครงกำรอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "เจำะลึก กำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรค ำนวณรำคำกลำงฯ 
กำรค ำนวณรำยจ่ำยค่ำ K กำรใช้รูปแบบรำยกำรที่มี/ไม่ต้องมผีู้รับ
รองแบบฯ และกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี" รุ่นที่ 1  

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รสีอร์ท จังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค ำสั่งที่ 161/2563 
ลงวันท่ี 9 ก.ค.2563 

8 นำยเกรียงไกร  เอกศิริ 10-13 กรกฎำคม 2563 - โครงกำรอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "เจำะลึก กำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรค ำนวณรำคำกลำงฯ 
กำรค ำนวณรำยจ่ำยค่ำ K กำรใช้รูปแบบรำยกำรที่มี/ไม่ต้องมผีู้รับ
รองแบบฯ และกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่" รุ่นที่ 1  

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รสีอร์ท จังหวดั
อุบลรำชธำน ี

ค ำสั่งที่ 161/2563 
ลงวันท่ี 9 ก.ค.2563 

9 นำงสำวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน ์ 29 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 
2563 

- โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563- 2566 รุ่นที่ 5 

โรงแรมนภำลยั จังหวัดอุบลรำชธำนี ค ำสั่งที่ 173/2563 
ลงวันท่ี 24 ก.ค.2563 

12-14 สิงหำคม 2563 โครงกำรอบรมหลักสูตร "แนวทำงกำรปฏิบัติกำรบรหิำรงำนและ
กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ และเบี้ยควำมพิกำร เด็กแรกเกิด 
สภำเด็ก กำรจดัสวสัดิกำรสังคม กำรส่งเสริมศักยภำพชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 

โรงแรมภูรญัญำ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

ค ำสั่งที่ 183/2563 
ลงวันท่ี 3 ส.ค.2563 

10 นำงปรำณ ี ป้องเศร้ำ 12-14 สิงหำคม 2563 โครงกำรอบรมหลักสูตร "แนวทำงกำรปฏิบัติกำรบรหิำรงำนและ
กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ และเบี้ยควำมพิกำร เด็กแรกเกิด 
สภำเด็ก กำรจดัสวสัดิกำรสังคม กำรส่งเสริมศักยภำพชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 

โรงแรมภูรญัญำ รสัอร์ท เขำใหญ่ 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

ค ำสั่งที่ 183/2563 
ลงวันท่ี 3 ส.ค.2563 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ปี/ท่ีเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ  

11 นำงสำวรุจิรำ  บุญเลิศ 12-14 สิงหำคม 2563 โครงกำรอบรมหลักสูตร "แนวทำงกำรปฏิบัติกำรบรหิำรงำนและ
กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ และเบี้ยควำมพิกำร เด็กแรกเกิด 
สภำเด็ก กำรจดัสวสัดิกำรสังคม กำรส่งเสริมศักยภำพชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 

โรงแรมภูรญัญำ รสัอร์ท เขำใหญ่ 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

ค ำสั่งที่ 183/2563 
ลงวันท่ี 3 ส.ค.2563 

12 นำงสำวคัคนำนต์  สมนึก 28-30 สิงหำคม 2563 - โครงกำรฝึกอบรมหลักสตูร "กำรประเมิน กำรควบคุมภำยใน  
กำรตรวจสอบภำยใน และกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงตำมพระรำชบัญญตัิวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และข้อบกพร่องด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

โรงแรมพรหมพิมำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ค ำสั่งที่ 208/2563 
ลงวันท่ี 26 ส.ค.2563 

13 นำงสำวหงส์ฟ้ำ  ชำร ี 27 กันยำยน 2563 - ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำรปรับเปลี่ยนและเพิ่ม
ศักยภำพให้แก่ครผูู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปี 2563 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ค ำสั่งที่ 237/2563 
ลงวันท่ี 25 ก.ย.2563 
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