
 
สรุปร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการฝกึอบรม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา 
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

...................................... 
 
 พนักงานส่วนต าบลทั้งหมด ๒๐ คน 
 ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม ๑๒    คน 
                                         คิดเปน็ร้อยละ    ๑๒ X  100       =   ๖๐.๐๐  
                  ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
ตารางการรายงานผลการส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
1. นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น   

ระดับต้น) 
-อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเล่ือนต าแหน่งและระดับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ระหว่างวันท่ี  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ  
โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีม 

๔ – ๖  มี.ค.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

 

 

๒. นายพิรมย์  ไทยนอก ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง   
ระดับต้น) 

-หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไข
ปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

๓ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 

-หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไข
ปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
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ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

๔. นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
ระดับต้น) 

- การบริหารจัดการงานสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด 

๒๕ – ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๔  

๕. นางสาวสุมาลัย  อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น) 

-การปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓  ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) และแนวทางการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๓  
-หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไขปรับปรุง
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”   

๑๓ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

๖. นางสาวพรรณทิพา  ปิดตาระเก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ -หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไขปรับปรุง
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

๗. นางวีระวรรณ  ดีเดิม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ - - 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
๘.. จ่าเอกเอกชัย  ดีเดิม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยช านาญงาน 
-หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไขปรับปรุง
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

๙. นางสุธิชา  ชิดเช้ือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ -อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเล่ือนต าแหน่งและระดับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ระหว่างวนัท่ี  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ  โรงแรมสตาร์
เวลล์ บาหลี รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๔ – ๖  มี.ค.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 

 

1๐. นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ช านาญการ 

-   

๑๑. น.ส.ชลดา  สูญกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ -การปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓  ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) และแนวทางการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๓  
-หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไขปรับปรุง
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ 
ฃองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๑๓ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 



- ๔ – 
ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๒ นางทัศนีย์  โยงไธสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ -หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไข
ปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

๑๒ 

๑๓. จ่าสิบเอกภาณุวัฒน์  มาระศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - -  
๑๔. นายสิทธิศาสตร์  หิมโม นายช่างโยธาอาวุโส -หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ี

ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไข
ปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

๑๕. นางสาวเบญจมาศ   ทศราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน -หลักสูตร “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามทันการแก้ไข
ปรับปรุงของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อหารือต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

๒๗ – ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 

 

1๖. นางสุนิสา  เรืองมนตรี ครู - -  
๑๗. นางฉวีวรรณ   ประทุมเมศ ครู - -  
๑๘. นางสัมฤทธิ์   งามตรง ครู - -  
19. นางสุภาภรณ์  เทศไธสง ครู - -  
2๐. นางเสริมสวย  แววไธสง ครู - -  

 


