
 
การติดตามและประเมินผล 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  

(ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา โดยส่งฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น)   

ชื่อ-สกุล 
ชื่อตำแหน่ง 
ในสายงาน ชื่อสายงาน หลักสูตรที่ฝึกอบรม 

หน่วยงานที่จัดพัฒนาองค์
ความรู้ สถานที่ฝึกอบรม 

นายสุรชาติ เพ็ญศรี ปลัด อบต. นักบริหารงาน
ท้องถิ่น  

โครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน  บันทึกรับทรัพย์สิน การคิดค่า
เสื่อมราคา แนวทางการจัดทำงบทรัพย์สิน ในระบบ  
e – laas และการแก้ไข ปัญหา 
ระหว่างวันที่  29-30  สิงหาคม  2563 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดขอนแก่น 

นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัดอบต. โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  25694  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม อวานี
ขอนแก่น  อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น    

โครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ประจำปีงบประมาณ  2563 
ระหว่างวันที่  6-7  สิงหาคม  2563 

สำนักงานศิลปกรที่ 8  
ขอนแก่น 

โรงแรมอินภาวา  
อำเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนาแก่น 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
ระหว่างวันที่  28-29  มกราคม  2563 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี 
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 



นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อำนวยการกอง
ช่าง 

นักบริหารงานช่าง โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  25694  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม อวานี
ขอนแก่น  อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น    

โครงการอบรมหลักสูตร  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารงานท้อถิ่น  การคำนานค่าวัสดุมวลรวม
ต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ของงานทางสะพาน
และท่อเหลี่ยม  และงานชลประทานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ 
ระหว่างวันที่  31  มกราคม  2563  ถึงวันที่  2 
กุมภาพันธ์  2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

โรงแรมเทพนคร  
อำเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

   อบรมสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ  2563 
ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกอง
คลัง 

นักบริหารงาน
คลัง 

โครงการอบรมหลักสูตร  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น  การคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อ
หน่วยของงานสร้างอาคาร  การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย  (Unit  Cots)  ของงานทางสะพาน
และท่อเหลี่ยม  และงานชลประธาน  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร่ง
ของทางราชการ  ระหว่างวันที่  7-9  กุมภาพันธ์  
2563   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา   

โรงแรม  พันล้าน 
บูติด  รีสอร์ท  
อำเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย   



   
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  25694  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม อวานี
ขอนแก่น  อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น    

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น 
วันที่  6  มีนาคม  2563 

สำนักงานปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมเจริญธานี  
อำเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น 

   เข้าร่วมอบรมนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชี  และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น  อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม อวานี
ขอนแก่น  อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
ระหว่างวันที่  28-29  มกราคม  2563 
 
 
 
 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี 
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 



นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ นักพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน โครงการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมใน
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  
28-30  สิงหาคม  2563 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสาร
การเมืองและสังคม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โรงแรมโกลเด้นแลนด์รี
สอร์ท  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

   อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  รุ่นที่  29 
ระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  14  
สิงหาคม  2563  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมแกรนด์ทาว
เวอร์ อินน์ ถนน
พระรามหก  แขวงสาม
เสนใน  เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 

นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทัพยากรบุคคล การเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่  13-15  มีนาคม  2563 

สถาบันบริการวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

โรงแรมราชาวดี  
รีสอร์ท  แอนโฮเทล  
อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น    

โครงการอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 
2564 -2566)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ 2563   
ระหว่างวันที่  9-11  สิงหาคม  2563 

สถาบันบริการวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 

โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม อวานี
ขอนแก่น   
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการและ
จัดการงานทั่วไป 

โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ในวันที่  19  มีนาคม  2564 
 
 
 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น โรงแรมโฆษะ   
จังหวัดขอนแก่น 



นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

วิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 
 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้รักษาการใน
ตำแหน่งนักวิชาการ
พัสดุ 

วิชาการพัสดุ - - - 

นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธา ปฏิบัติงานช่าง
โยธา 

โครงการอบรมหลักสูตร  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารงานท้อถิ่น  การคำนานค่าวัสดุมวลรวม
ต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ของงานทางสะพาน
และท่อเหลี่ยม  และงานชลประทานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการระหว่างวันที่  31  มกราคม  2563  ถึง
วันที่  2 กุมภาพันธ์  2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

โรงแรมเทพนคร  
อำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

   อบรมสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ  2563 
ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

นางเสาวคล  แฝงพงศ์ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข 

   

นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ    

นางสาวพัชรียา  เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 



นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

วิชาการเงินและ
บัญชี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบให้บริการภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย  สำหรับใช้งานออนไลน์ของ
กรมสรรพากร 
ในวันที่  30  มกราคม  2563 

เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น  
อำเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

เข้าร่วมอบรมนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชี  และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น  อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 
 
 
 
  

- - - 

นางนิตยา  ค้ำชู คร ู ปฏิบัติการสอน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom  ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังกวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่  3  ธันวาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น   

นางณัฐณิชากร  สุดสอาด    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสายงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   
 

ลำดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ-สกุล ชื่อตำแหน่งในสายงาน 

1 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

 
นายสุรชาติ  เพ็ญศรี ปลัด อบต. 
นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. 

2 นักบริหารงานช่าง นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อำนวยการกองช่าง 

3 นักบริหารงานคลัง นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง 

4 นักบริหารงานทั่วไป นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด 

5 นักบริหารงานศึกษา นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

6 ตรวจสอบภายใน นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

7 พัฒนาชุมชน นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ นักพัฒนาชุมชน 

8 การเจ้าหน้าที่ นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทัพยากรบุคคล 

9 วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10 เลขานุการและจัดการงานทั่วไป นางสาวชมพู่ เขตคาม นักจัดการงานทั่วไป 

11  วิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

12 วิชาการพัสดุ นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 

13 
 ปฏิบัติงานช่างโยธา 

นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธา 

14  ปฏิบัติงานสาธารณสุข นางเสาวคล  แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
15 

 
ปฏิบัติงานธุรการ 
 

นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวพัชรียา  เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ 

16  วิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

17  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  ปฏิบัติการสอน 
นางนิตยา  ค้ำชู 

คร ู
นางณัฐณิชากร  สุดสอาด 



 

 

 
 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 
พนักงานส่วนตำบลที่ได้รบัการรฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ย 

 
 

จำนวนสายงาน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 
จำนวนสายงาน 

ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

16 12 75  

 

      ผู้จัดทำ            รับรองถูกต้อง 
     รุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง             ลัดดาวัลย ์  ขำศิริเจริญสุข 

            (นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง)                              (นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข) 
                                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคเหนือ 


