
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ วันที่/สถำนที่ 

1 นำงสำวศิรินันท์  ศรีหร่ำย บักวิเคำระห์นโยบำลและ
แผน 

1. โครงกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ตำมกรอบแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันที่ 4  เมษำยน 2562 
ณ. โรงแรมแกรนด์ฮิลรีสอร์ท   
จ.นครสวรรค์ 

2 นำยชลอ  มำกมี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำรเทคนิคในกำรท ำ
ส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัย เทคนิคอุทธรณ์และร้อง
ทุกขส์ ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่นและข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ 2561 

วันที่ 28-30  มีนำคม 2561 
ณ. โรงแรมแมนดำริน  โกลเด้น วัลเล่ย์แอนด์      
รีสอร์ท เขำใหญ่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 

3 นำยภัทรวุฒิ  พุมมำลี เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำรเทคนิคในกำรท ำ
ส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัย เทคนิคอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่นและข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ 2561 

วันที่ 28-30  มีนำคม 2561 
ณ. โรงแรมแมนดำริน  โกลเด้น วัลเล่ย์แอนด์      
รีสอร์ท เขำใหญ่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 

4 นำงสำวนันทิยำ  จ ำปำดิบ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 1.โครงกำรฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิม
ทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุส ำนักงำนส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม)ครั้งที่ 2 

 

วันที่ 15-17 สิงหำคม 2561 
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 



5 นำงเสำวลักษณ์  พงษ์นิล นักวิชำกำรเงินและบัญชี 1.โครงกำรฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิม
ทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุส ำนักงำนส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม)ครั้งที่ 2 

 

วันที่ 15-17 สิงหำคม 2561 
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

6 นำงสำวกมลณัฐ  ไพรเรือง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 1.โครงกำรฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิม
ทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุส ำนักงำนส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม)ครั้งที่ 2 

 

วันที่ 15-17 สิงหำคม 2561 
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ 

7 นำงสำวสุภำวนำ  ขุนลำด นักวิชำกำรศึกษำ 1. โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตรข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
 
2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำร
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำร
เขียนโครงกำรรองรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP 
 

วันที่ 7 – 11 พฤษภำคม 2562 
ณ โรงแรมอยุธยำแกรนด์โฮเต็ล  อ.เมือง  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 
วันที่ 12-13 พฤษภำคม  2562 
ณ โรงแรมวรบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.
พระนครศรีอยุธยำ 
 
 



3. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์หลักสูตร
กำรศซึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 เพื่อกำรจัดท ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

วันที่ 12-13 พฤษภำคม 2562 
ณ โรงแรมวรบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.
พระนครศรีอยุธยำ 
 

8 นำงสำวสุดำรัตน์  ขันธวิธิ  ครู ค.ศ.1 1.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 
21 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วันที่ 25-27 เมษำยน 2562 
 ณ. โรงแรมแมนดำริน  โกลเด้น วัลเล่ย์แอนด์      
รีสอร์ท เขำใหญ่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 

9 นำงเบ็ญจมำส  พุมมำลี ผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็ก 1.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 
21 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วันที่ 25-27 เมษำยน 2562 
 ณ. โรงแรมแมนดำริน  โกลเด้น วัลเล่ย์แอนด์      
รีสอร์ท เขำใหญ่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 

10 นำงอโนทัย  พ่วงฉ่ ำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 1.โครงกำรสัมมำนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร ระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก(สมศ.รอบ4)  
2. โครงกำรอบรมส่งเสริมสถำนศึกษำและประสบ
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกของ สมซ. 

วันที่ 12-13 พฤษภำคม  2562 
ณ โรงแรมวรบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.
พระนครศรีอยุธยำ 
วันที่ 11  พฤษถำคม 2562 
ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้น กรุงเทพฯ 
 

 

 

 


