
ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
1 นายเกษม   ศรีล าดวน  - อบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ส านักงานศาลปกครองขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ของส่วนราชการและ อปท. เร่ือง การกระท าทางกปกครองกับการคุ้มครอง วันที ่๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖2
ระดับกลาง สิทธิเสรีภาพของประชาชน โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 -อบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการประจ าหน่วยเลือกต้ัง (จพง.ปน.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดขอนแก่น
๒๐ - ๒1 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
โรงแรมอวานี อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที ่๒  ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางปฏิบัติและวิธีการจัดท า ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงแรมอ านวยสุข อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดท าราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
งานการเงินประจ าปี นระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.  ๑๘ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

โรงแรมลองบีช จังหวัดเพชรบุรี
2 นางสุภาพร    อิสระกูล  - อบรมโครงการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ระดับต้น โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 - โครงการอรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หารงานท้องถิ่นแบบเปิด  ๒๘ - ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบสรุปขอ้มลูการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

แยกตามต าแหน่งสายงาน



ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
 - โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3 นายไพฑูรย์    ศรีลาดหา  - อบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ส านักงานศาลปกครองขอนแก่น
หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น ของส่วนราชการและ อปท. เร่ือง การกระท าทางกปกครองกับการคุ้มครอง วันที ่๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖2

สิทธิเสรีภาพของประชาชน โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 - อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณตามแนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด  ๗ - ๙ มีนาคม  ๒๕๖2

โรงแรมนภาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานทัว่ไป (อ านวยการท้องถิ่น ต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รุ่นที ่๗๗  ๘ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 - โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันเนื่องมาจากพระราชด าริระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท   อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
4 จ่าเอกหญิงธิติมา  ประไกรวัน  - โครงการอรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หารงานท้องถิ่นแบบเปิด  ๒๘ - ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 นางสาวอภิญญา   กุลศรี  - ประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นิติกรช านาญการ   ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๒

ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
6 พ.จ.ต. ยงกิจ  พุทธศานต์ิบัณฑิต  - อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งบประมาณตามแนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด  ๗ - ๙ มีนาคม  ๒๕๖2
ปฏิบัติการ โรงแรมนภาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี



ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
7 นางสาวเพลิน  ศรีษะนาราช  - อบรมโครงการเพิม่ศัยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ๑๒ - ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 - อบรมโครงการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
 - อบรมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงแรมอเล็กซาสเดอร์  เขตบางกะปิ  จังหวัดขอนแก่น
 - ประชุมเงชิงปฏิบัติการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิชาการ/เคร่ืองมือให้หน่วย มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (มสส.)/กิจการสตรีและ
งานจัดการพัฒนาครอบครัวจังหวัด/Nodes คร้ังที ่๑ ครอบครัว (สค.)   วันที ่๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงแรมปร้ินตัน ปาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 - ประชุมเงชิงปฏิบัติการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้วิชาการ/เคร่ืองมือให้หน่วย มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (มสส.)/กิจการสตรีและ
งานจัดการพัฒนาครอบครัวจังหวัด/Nodes คร้ังที ่๒ ครอบครัว (สค.)   วันที ่๒๘ เมษายน - ๑ เมษายน ๒๕๖๒

โรงแรมปร้ินตัน ปาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพมหานคร
๘ นางรัตติกาล   สีเตชะ  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพือ่ให้มีหรือเล่ือนวิทยาฐานะสูงขึ้นประจ า  ๖ - ๙  มกราคม  ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
 - ประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๖๒  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

โรงแรมโฆษะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
 - อบรมการเล่ือนต าแหน่งและระดับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑   ๑๖ - ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

โรงแรมโฆษะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น



ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
 - ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของ อปท. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

 11 มีนาคม ๒๕๖๒
ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 - โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด าเนินการทางวินัยส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ รุ่นที ่๔  ๑๐ - ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒

โรงแรมวีวิช อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 - โครงการสัมมนาหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของ อปท.และการบันทึก สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากาท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที ่๒ สาน  วันที ่๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ จังหวัดขอนแก่น
 - โครงการอบรม หลักสูตร การเปล่ียนแปลงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
บริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการ สาน  วันที ่๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ จังหวัดขอนแก่น
 - ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
โรงแรมอินภาวา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๙ นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ  - โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที ่๓ สถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑๘ - ๒๔  เมษายน ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๐ นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ  - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพส าหรับผู้บริ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ผู้อ านวยการกองคลัง หาร อปท. จังหวัดขอนแก่น รุ่นที ่๓  ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โรงแรมเจริญธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 - โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แม่บท)ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)รุ่น ๑๑  ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
 - โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่๑๓  ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 - โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่การวางแผนและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๒๕๖๒ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

11 นางสาวจุฑารัตน์  ชัยดี  - โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ แม่บท)ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)รุ่น ๑๑  ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขั้นตอน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
การคัดลอกข้อมูลทีดิ่นการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนทีภ่าษี  ๓๐ พฤษภาคม - ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒
และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน โรงแรมรีเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร
(LTAX๓๐๐) 
 - ฝึกอบรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ อปท. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

 ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒
โรงแรมอวานี   อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
อปท. ประจ าปี ๒๕๖๑ รุ่นที ่๒  ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงแรมเจริญธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
 - โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่๑๓  ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 - ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
โรงแรมอินภาวา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ที่ ชื่อ  -  สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม/ระยะเวลา/สถานที่ หมายเหตุ
๑๒ นางพรพิมล  สุขเพีย  - โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการแม่บท)ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)รุ่น ๑๑  ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 - โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่๑๓  ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
๑๓ นายพฤษภพ   เกิดศักด์ิ  - โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อ านวยการกองช่าง  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๔ นายนักลพ   ส่งกล่ิน  - โครงการอบรม Smart Home ส าหรับผู้สูงอายุและคนทัง้มวล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
นายช่างโยธาช านาญงาน  ๑๘ - ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

 โรงแรมโฆษะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
 - โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพือ่เตรียมความพร้อมรองรับการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่๑๓  ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 - โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แม่บท)ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS)รุ่น ๑๑  ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


