
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำ โครงกำร/อบรม 

1 นำยดนัยโชค  บุญโสม                  นำยก อบต. ระหว่ำงวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอำดประจ ำปีงบประมำณ   
พ. ศ. 2562 

   ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 กุมภำพันธ์ 
2562 

ฝึกอบรมหลักสูตรเจำะลึกกับกระบวนกำร ขั้นตอนกำรบริหำรพัสดุและวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้นท ์อ ำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

   วันที่ 22-24 กรกฎำคม 2562 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล ำภูเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ ำปี พ.ศ. 2562 

   วันที่ 7-8 สิงหำคม 2562 ประชุมอบรมและรับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณอ ำเภอด ำเนินงำนดีเยี่ยมระดับ
ทอง ณ ศูนย์กำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ 

   วันที่ 29-30 สิงหำคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์กำรเลือกตั้งและกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้ำน บูติค จังหวัดหนองคำย 

   วันที่ 26 กันยำยน 2562 อบรมและประชุมระดมควำมคิดเห็นเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิรูปองค์กร
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โรงแรมปริ๊นซ์ พำเลซ กรุงเทพมหำนค 

   วันที่ 18-19 ตุลำคม 2561 ฝึกอบรมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บธนำคำรน้ ำใต้ดินอบต.ณ โรงแรมพันล้ำน บูติค รีสอร์ท
อ ำเภอเมืองหนองคำย  จังหวัดหนองคำย 
 



2 นำยจันทร์  ศรีภูธร ประธำนสภำฯ ระหว่ำงวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอำดประจ ำปีงบประมำณ   
พ. ศ. 2562 
 

   วันที่ 18-19 ตุลำคม 2561 ฝึกอบรมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บธนำคำรน้ ำใต้ดินอบต.ณ โรงแรมพันล้ำน บูติค รีสอร์ท
อ ำเภอเมืองหนองคำย  จังหวัดหนองคำย 

3 นำงวำจำ  โถปั้น รองนำยก อบต. วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี

   วันที่ 9-11 กันยำยน 2562 โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่ำฮิลล์ จังหวัดเลย 

   วันที่ 22-24 กรกฎำคม 2562 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล ำภูเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องประจ ำปี พ.ศ. 2562 

4 นำงค ำใหม่  สำระพินิจ เลขำนุกำรนำยก อบต. วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี

   วันที่ 9-11 กันยำยน 2562 โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่ำฮิลล์ จังหวัดเลย 



5 นำยศรำวุฒิ  ภูโคกยำว รองประธำนสภำ วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี

   วันที่ 18-19 ตุลำคม 2561 ฝึกอบรมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บธนำคำรน้ ำใต้ดินอบต.ณ โรงแรมพันล้ำน บูติค รีสอร์ท
อ ำเภอเมืองหนองคำย  จังหวัดหนองคำย 

6 นำงฐำนิตำ  นำมรักษ์ สมำชิกสภำฯ ม.8 วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี

7 นำงบุดดี  โสหำ สมำชิกสภำฯ ม.10 วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี

8 นำงมยุรี  ไชยศรี สมำชิกสภำฯม.9 วันที่ 14-16 มิถุนำยน 2562 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรท้องถิ่นสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นกำรลดจ ำนวนสมำชิกกำรแบ่งเขตเลือกตั้งและกฎหมำยฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุ  จังหวัดชลบุร ี



9 นำยบุดดี  โพธิ์ศรี รองนำยก อบต. วันที่ 29-30 สิงหำคม 2562 อบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์กำรเลือกตั้งและกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมพันล้ำน บูติค จังหวัดหนองคำย 

 


