
นายพงศธร  วัฒนะไพบูลย์
กุลต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

2 นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

วินัยและการรักษา
วินัย กฎหมาย ป.ป.ช. 
และ สตง. 
และการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น

ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที ่
22 - 25  ธันวาคม 2563

ค าส่ังที ่321/2563
ส่ัง ณ วันที ่16 
ธันวาคม 2563

3 โครงการอบรม
สัมมนา เร่ืองการ
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้างและการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลข ระหว่างวันที ่23 - 26 
ธันวาคม 2563

ค าส่ังที ่327/2563
ส่ัง ณ วันที ่21 
ธันวาคม 2563

1 นายพงศธร  วัฒนะไพบูลย์
กุล
ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรากร  จันทะ
เพชร
ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป

นางสาวสุดารัตน์  ทองมา
ต าแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

เทคนิคการประยุกต์
ใช้ข้อมูลทีไ่ด้รับจาก
กรมทีดิ่นในการจัด
ท าแผนทีภ่าษี 
การส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 
การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม LTAXGIS 
และ LTAX3000 ให้
ง่าย ส าเร็จและใช้งาน
ได้จริง
เพือ่รองรับการจัดท า
แผนทีภ่าษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้าง ปี 2564
รุ่นที ่1

ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัด
เลย ระหว่างวันที ่27 - 30 ตุลาคม 
2563

ค าส่ังที ่292/2563
ส่ัง ณ วันที ่19 ตุลาคม
 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 อบต.โพนแพง อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม
ตารางการรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ ชื่อ – สกุล โครงการทีฝึ่กอบรม ระยะเวลา/สถานที่ เลขทีค่ าสั่ง



7 นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

การเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและการจัด
การเลือกต้ังท้องถิ่น

ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที ่
7 - 9  เมษายน 2564

ค าส่ังที ่99/2564
ส่ัง ณ วันที ่1 เมษายน
 2564

6 นายไกรสิงห์   ภมารศาสตร์
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

การเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและการจัด
การเลือกต้ังท้องถิ่น

ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที ่
7 - 9  เมษายน 2564

ค าส่ังที ่99/2564
ส่ัง ณ วันที ่1 เมษายน
 2564

5 นางวิจิตรา  สุนทวงษ์
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

การเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและการจัด
การเลือกต้ังท้องถิ่น

ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที ่
7 - 9  เมษายน 2564

ค าส่ังที ่99/2564
ส่ัง ณ วันที ่1 เมษายน
 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 อบต.โพนแพง อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม
ตารางการรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ ชื่อ – สกุล โครงการทีฝึ่กอบรม ระยะเวลา/สถานที่ เลขทีค่ าสั่ง

4 นางสาวใจเพชร  กุลทะเล
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด

การเพิม่ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่น
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐและการจัด
การเลือกต้ังท้องถิ่น

ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที ่
7 - 9  เมษายน 2564

ค าส่ังที ่99/2564
ส่ัง ณ วันที ่1 เมษายน
 2564















3 นางสาวใจเพชร   กุลทะเล
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด

ประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563 เชิง
พืน้ทีค่ร้ังที ่3

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติขอนแก่น (KICE) 
ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที ่12 
กุมภาพันธ์ 2563

ค าส่ังที ่28/2563
ส่ัง ณ วันที ่4 
กุมภาพันธ์ 2563

4 นายประทีป   ยะไวทย์
ต าแหน่ง นายช่างโยธา
นายสมจิตร  ทองมา
ต าแหน่ง รองนายก อบต.

ประชุมเสวนาการ
เติมน้ าใต้ดินของ
ประเทศไทย คร้ังที ่2

ระหว่างวันที ่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร

ค าส่ังที ่33/2563
ส่ัง ณ วันที ่5 
กุมภาพันธ์ 2563

5 นางสาวจินตนา   ลาดพิลา
ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง
นางสาวสุดา  ลาลัย
ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม

การฝึกอบรมหนังสือ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ

ระหว่างวันที่13-14 มีนาคม 2563 ณ
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารน
วัตปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ค าส่ังที ่50/2563 
ส่ัง ณ วันที ่25 
กุมภาพันธ์ 2563

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที ่15 มีนาคม 
ถึง 10 เมษายน  2563

นายบรรชา  ตุ้มอ่อน
ต าแหน่ง นิติกร

นิติกร รุ่นที ่38 ค าส่ังที ่20/2563
ส่ัง ณ วันที ่27 
มกราคม 2563

ที่

1

2

ชื่อ – สกุล โครงการทีฝึ่กอบรม เลขทีค่ าสั่ง

นักทรัพยากรบุคคล 
รุ่นที ่22

ระยะเวลา/สถานที่

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที ่2-28 
กุมภาพันธ์ 2563

ค าส่ังที ่3/2563
ส่ัง ณ วันที ่22 
มกราคม 2563

นางสาวณัฐกฤตา  วารีพิณ
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี

 อบต.โพนแพง อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางการรายงานส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563


