
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.  2564 

1.ผลการด าเนินงาน 
*  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรม  อย่างน้อย 1  หลักสูตรต่อปี 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ตามสายงาน จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1  หลักสูตร  ต่อปี 
พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  18  คน
จ านวน  15  สายงาน 
 

11  คน  11  สายงาน 

รวมทั้งสิ้น 11  คน  11  สายงาน 
 
จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1  หลักสูตร   = 11 x 100 
             15 
        = 73.34 % 
*การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 
 

กอง/ส่วน จ านวนพนักงานส่วนต าบล จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรม หมายเหตุ 
ปลัด อบต. - -  
ส านักปลัด 7 3  
กองคลัง 3 2  
กองช่าง 3 3  
กองสาธารณสุข - -  
กองการศึกษาศาสนาฯ 5 3  

รวม 18 11  
 
จ านวนขา้ราชการทั้งหมด  18  คน  มี  15  สายงาน  เขา้รับการฝึกอบรม  จ านวน  11  คน  11  สายงาน   

= 11 x 100 
              15 
         = 73.34 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี  2564 

2.โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมพัฒนา 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

 ส านักปลัด     
1 นางสาวรัตนากร  ขอยึดกลาง หัวหน้าส านักปลัด -หลักสูตร “การปิดบัญชีประจ าปี 

2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564” รุ่นที่ 2 
-หลักสูตร การเลือกตั้งท้องถิ่นวิถี
ใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เลื่อนต าแหน่งและระดับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ระหว่างวันที่ 11-13  
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
-ระหว่างวันที่  18-20  
พฤศจิกายน 2563 
 
-ระหว่างวันที่ 4-6 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
-โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่  ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
-โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2 นายมหัคฆพันธ์  ถูกหมาย นิติกรช านาญการ -หลักสูตร การเลือกตั้งท้องถิ่นวิถี
ใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-ระหว่างวันที่  18-20  
พฤศจิกายน 2563 

-โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่  ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

3 นายสมศักดิ์  กลมลคร นักจัดการงานทั่วไป ชก.    
4 นางสาวมยุรี  ขอหน่วงกลาง นักพัฒนาชุมชน ชก.    
5 นางอัญชลี  สุภธีระ นักทรัพยากรบุคคล ชก. -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เลื่อนต าแหน่งและระดับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ระหว่างวันที่ 4-6 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

6 นายวัชรินทร์  จางกลาง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ชง. 

   

7 นายธนยศ  รัตนภักด ี เจ้าพนักงานธุรการ ชง.  
 

  

 กองคลัง     
8 นางสาวชนิกานต์  จงเพ็งกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี  

ชก. 
-หลักสูตร “การปิดบัญชีประจ าปี 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564” รุ่นที่ 2 
 
 

-ระหว่างวันที่ 11-13  
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

   -โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี
และปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ  ประจ าปี 
รุ่นที่ 45 
-หลักสูตร การเลือกตั้งท้องถิ่นวิถี
ใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-หลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนา
องค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงิยผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online  
การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบ
ใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การเดินทางไปราชการ และเบิกค่า
เช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาการทุจริตในการ
เบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และแนวทางในการควบคุมป้องกัน
การทุจริตทางการเงินการคลัง” 
-โครงการ “หลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการและการใช้
ค่า K” 

-ระหว่างวันที่ 5 - 8
พฤษภาคม 2564   
 
 
 
 
 
-ระหว่างวันที่  18-20  
พฤศจิกายน 2563 
 
-ระหว่างวันที่ 6-7 
กุมภาพันธ์  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ระหว่างวันที่ 3-5 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
-โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่  ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
-โรงแรมสบายโฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงแรมมันตรา  วารี จังหวัดขอนแก่น 

 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

9 นายภูธิป  วิเศษพลกรัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปก. 

   

10 นางญาณิศา  โกสุม นักวิชาการพัสดุ ชก. -หลักสูตร “การปิดบญัชีประจ าปี 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564” รุ่นที่ 2 
-โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

-ระหว่างวันที่ 11-13  
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
-ระหว่างวันที่ 9-11 
พฤษภาคม  2564 

-โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
-โรงแรมบียอนต์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 
85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 กองช่าง     
11 นางสาวมนัณสิชา  สุระชน ผู้อ านวยการกองช่าง -โครงการ “หลักเกณฑ์ราคากลาง

งานก่อสร้างของราชการและการใช้
ค่า K” 

-ระหว่างวันที่ 3-5 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมมันตรา  วารี จังหวัดขอนแก่น 

12 นายศุภโชติ  ทุ่งกลาง นายช่างโยธา ชง. -โครงการ “หลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการและการใช้
ค่า K” 

-ระหว่างวันที่ 3-5 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมมันตรา  วารี จังหวัดขอนแก่น 

13 นายพิเชษฐ์  จงสุขกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชง. -หลักสูตร การเลือกตั้งท้องถิ่นวิถี
ใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-ระหว่างวันที่  18-20  
พฤศจิกายน 2563 

-โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่  ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

 กองสาธารณสขุ  และสิ่งแวดล้อม     
 -     
 กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
    

14 นางสาววนิดา  วงศ์จ าปา ผู้อ านวยการกอง 
การศึกษาฯ 

-หลักสูตร “การบันทึกบัญชีระหว่าง
กันของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเบิก
จ่ายเงินและการจัดท าฎีกาอย่าง
ละเอียดของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก” 
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

-ระหว่างวันที่ 12-14 
มีนาคม 2564 
 
 
 
 
-ระหว่างวันที่ 24-26 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมบุรีเทล อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
-โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระหว่างวันที่ สถานที่จัดอบรม 

15 นางสาวครองหทัย  ขอมีกลาง นักวิชาการศึกษา ปก. -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญช
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ระหว่างวันที่ 24-26 
มีนาคม 2564 

-โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

16 นางจิราภรณ์  นะมิ ครู คศ.1    
17 นางสาวจิระภาพร ขอมีกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก -หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ด้วยการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติ” 

-ระหว่างวันที่  17-20 
มีนาคม2564 

-โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

18 นางสุกัญญา  มั่นกลาง ครู คศ.1    
 
 
 
 



3. ปัญหา/อุปสรรค 
 บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเนื่องจากบางหลักสูตรยังไม่เปิด และการเกิดสถานการณ์โควิด 19  แพร่ระบาด 
  
4. ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพ่ิมช่องทางการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลย์ 


