
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

           - มีการจัดทำแผนฝกึอบรมรายตำแหน่ง (Traing Roadmap) และมีการดำเนินการตามแผนจรงิ
ครอบคลมุอย่างนอ้ย ๘๐ %  ของบุคลากรทัง้หมด  อบต.คำตากล้า ครอบคลุม  ๑๐๐% 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  คำสั่ง/โครงการอบรม 
   1 ส.ต.ต.ภาณุกฤช  หาริชัย ปลัด อบต.คำตากล้า -ตามคำสั่ งอบต.คำตากล้าที่  ๓๗๔/๒๕๖๓ 

โคร งก ารฝึ ก อบ รม  ห ลั ก สู ต รก ารจั ดท ำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติของระเบียบหนังสือสัง่
การต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์e-LAAS
โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-PLAN 
รุ่นที่ ๓  (วันที่ ๑๗-๑๙ ก.ค.๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๗๕/๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“มิติใหม่กับแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับรองการ
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การบริหารงานบุคคลท้องถ่ินในปัจจุบันและ
อนาคต  (วันที่ ๓ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๓) 

๒ นายวิชัย กำลังรัมย ์ หัวหน้าสำนักปลัด -ตามคำสั่ งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๕/๒๕๖๓ 
โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมและข้อ
ควรระวังกฎหมายห ลั ก เกณ ฑ์ การแก้ ไข
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)ๆ” 
(วันที่ ๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓) 

๓ นางนวลศรี คณะเมือง ผู้อำนวยการกองคลงั -ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๒๐/๒๕๖๓ 
โครงการศึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
จัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน วิธีการออกสำรวจภาคสนามการ
จัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ ดิน และการจัดเก็บรายได้ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.
๒๕๖๒”เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการออก
สำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง รวดเร็ ว ซึ่ งก ำหนดจัดการอบรม 
จำนวน ๙ รุ่น  (วันที่ ๖ – ๘ ก.พ. ๒๕๖๓) 



๔ นายธีระพงศ์ พิมเสน ผู้อำนวยการกองช่าง -ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๓๕/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
จัดท ำและป รับป รุ งพั ฒ นาแผนที่ แม่ บท 
การระวาง นส๓ก. การจัดทำผท.๗ ออโต้   
การนำเข้าประเมินธนารักษ์ การสร้างขั้นข้อมูล
ถนน แหล่ งน้ ำด้วยโปรแกรม  (LTAXGIS , 
QGRS) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ การสำรวจ
ภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไป
ตามระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑(วันที่ ๑0-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๗๕/๒๕๖๓ 
โครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K  รุ่นที่ ๗๒ (วันที่ ๒๒-
๒๔ ก.ค.๒๕๖๓) 
 

๕ นายนิพล นะวะสด ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School) และ
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary 
School) (วันที่ ๑๒-๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๒๙/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(วันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓) 

 



๖ นางสาวธณรัตน์ ไชยสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๖๕๗/๒๕๖๒ 
โครงการศึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินให้แก่
บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(วันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒) 
-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๐๕/๒๕๖๓ 
“โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุบคลส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (วันที่ ๑๙-๒๑ มี.ค. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๑๗/๒๕๖๓ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(วันที่ ๑๔-๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๗๕/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “มิติใหม่  กับ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับรองการ
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การบริหารงานบุคคลท้องถ่ินในปัจจุบันและ
อนาคต  (วันที่ 3-๕ ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

   ๗ นางสาวภิภาพรรณ ศรีพรมษา นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๒๐/๒๕๖๓ 
โครงการศึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
จัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน วิธีการออกสำรวจภาคสนามการ
จัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ ดิน และการจัดเก็บรายได้ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒” จำนวน ๙ รุ่น (วันที่ ๖-๘ ก.พ.๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่ ๓๘๕/๒๕๖๓ 
 โครงการศึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ปฏิบัติการจริงการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามแบบ (ภ.ส.ด.๓/๔) (ภ.ส.ด.๑/๒)
(ภ.ส.ด.๖/๗/๘) ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนด
ตามกฎกระทรวงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒” รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๔-
๒๖ ก.ค.๒๕๖๓) 
 



-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๒๑/๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระ
รบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ((e-Plan-eMENSCR)”ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๑๗-๑๙ ส.ค.๒๕๖๓) 

   ๘ นายกีรติ ยอดแก้ว นิติกร -ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๑๒/๒๕๖๓ 
อบรมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย แก้ไข
เพิ่ มเติม ถึง (ฉบับที่  ๒) พ .ศ.๒๕๖๒ อันมี
ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง 
ตลอดจนองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
ได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ินอย่างเข้ม ข้น  
(วันที่ 28 ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๗๕/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“มิติใหม่กับแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับรองการ
ประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การบริหารงานบุคคลท้องถ่ินในปัจจุบันและ
อนาคต  (วันที่ ๓-๕ ก.ย. ๒๕๖๓) 

   ๙ นางสาวเนตนภา  อุประ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๑๔/๒๕๖๓ 
โครงก ารฝึ กอบ รมห ลั กสู ตร “การจั ดท ำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔  
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบหนังสือ
สั่งการต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
e-LAAS โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
e-PLAN”  (วันที่ 3-๕ ก.ค.๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๒๑/๒๕๖๓ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจดัการระบบ
สารสนเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (e-Plan, e-MENSCR)  (วันที่ ๑๗-๑๙ 
ส.ค.๒๕๖๓) 

 



  ๑๐ นายศักดิ์ดา  เช้ือวังคำ นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๗๖/๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการ(เชิงปฏิบัติการ)การจ่ายเบี้ยยั้งชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการ
บูรณาการฐาน ข้อมูลส วัสดิการทางสั งคม 
(e-payment) ตามระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง” (วันที่ ๗-๙ ส.ค.๒๕๖๓) 
 

  ๑๑ นายเมธี  แทนไธสง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

-ตามคำสั่ งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๓/๒๕๖๓  
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ  
รุ่นที่ ๑๓๐  (วันที่ ๑๖ ก.พ. – ๖ มี.ค. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๓๕/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
จัดทำและปรับปรุงพัฒนาแผนที่แม่บท การ
ระวาง นส๓ก. การจัดทำผท.๗ ออโต้ การ
นำเข้าประเมินธนารักษ์ การสร้างขั้นข้อมูลถนน 
แหล่งน้ำด้วยโปรแกรม (LTAXGIS , QGRS) 
ช่วย เพิ่ มป ระสิท ธิภาพทำให้  การสำรวจ
ภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๑๐-๑๒ ก.ค.๒๕๖๓) 

  ๑๒ นายจักริน  เคนทรภักดิ ์ เจ้าพนักงานการเงิน
และบญัชีปฏิบัติงาน 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๑๒/๒๕๖๒ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
เรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ตั้งแต่
เริ่มต้น พร้อมเมนูใหม่/การปรับปรุงพัฒนาเมนู
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (วันที่ ๗-๙ ส.ค.
๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๖๕๗/๒๕๖๒ 
โครงการศึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินให้แก่
บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(วันที่ ๒๐-๒๑ ธ.ค.๒๕๖๓) 

 



  ๑๓ นางสาวพัชรินทร์  นามวงษา เจ้าพนักงานพสัดุ
ปฏิบัติงาน 
 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๘๖/๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
เสนอห น่ วยงานตรวจสอบ  ข้ันตอนการ
ตรวจสอบ/การจำหน่าย/การลงจ่ายออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนพัสดุประจำปี เพื่อการจัดทำ
บัญชี จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
บัญ ชีภาครัฐและนโยบ ายบัญ ชีภาครัฐ ”  
(วันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๒๕๖๓) 
 

  ๑๔ นายจักรพนัธ์ อุดมศิร ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติการ 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๑๒๐/๒๕๖๓ 
โครงการศึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
จัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน วิธีการออกสำรวจภาคสนามการ
จัดทำ ผดส.๓ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ ดิน และการจัดเก็บรายได้ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒” ซึ่งกำหนดจัดการอบรม จำนวน ๙ รุ่น  
(วันที่ ๖-๘ ก.พ. ๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๓๕/๒๕๖๓ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
จัดทำและปรับปรุงพัฒนาแผนที่แม่บท การ
ระวาง นส๓ก. การจัดทำผท.๗ ออโต้ การ
นำเข้าประเมินธนารักษ์ การสร้างขั้นข้อมูลถนน 
แหล่งน้ำด้วยโปรแกรม (LTAXGIS , QGRS) 
ช่วย เพิ่ มป ระสิท ธิภาพทำให้  การ สำรวจ
ภาคสนามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๑๐-๑๒ ก.ค.๒๕๖๓) 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๓๘๕/๒๕๖๓ 
โครงการศึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ปฏิบัติการจริงการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามแบบ (ภ.ส.ด.๓/๔) (ภ.ส.ด.๑/๒)
(ภ.ส.ด.๖/๗/๘) ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนด
ตามกฎกระทรวงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒” รุ่นที่ ๓ (วันที่ ๒๔-
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓) 



  ๑๕ นางสาวมะลิวรรณ์ หลักคำ 
นางพรรณทิพย์ภา แสนจันทร ์
นางชลิดา ขันแข็ง 
นางสาวศิริรัตน์ ศรสีุราช 

ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 
ครู 
ครู 

-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๔๔๘/๒๕๖๓ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี  ๒๕๖๓ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 29-๓๐ ส.ค.๒๕๖๓) 
-ตามคำสั่งอบต.คำตากล้า ที่  ๕๑๙/๒๕๖๓ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๖ ก.ย.
๒๕๖๓) 

 

มีพนักงานส่วนตำบลทั้งหมด จำนวน  1๕  สายงาน  :  ได้เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรม จำนวน  1๕  สายงาน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๕ x 1๐๐  =   ๑๐๐ % 
                       ๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


