
  
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

รอบ 6 เดือน 

 

 

 

ขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

(รอบ 1  ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
       



    

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  โทร  (044 558 916)  

ท่ี สร  80901 / วันท่ี     1   เมษายน  ๒๕65  

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ 1  ตุลาคม 

2564 – 31  มีนาคม 2565) ประจำปงบประมาณ 2565 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

 

ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง ไดดำเนินการตามหลักเกณฑการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุรินทร เพื่อใชเปนแนวทางใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ

บริหารสวนตำบลบานพลวง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทรำบ  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 

ลงชื่อ          

(นายวินิจ   วิญูธรรม)  

   หัวหนาสำนักปลัด 

 

 ( / ) ทราบ  

ลงชื่อ              

(นางลำดวน   ยอดภิรมย)  

        ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  

 

( / ) ทราบ  

ลงชื่อ       

   (นายพนม   ดวงราษี)  

  นายกองคกำรบริหารสวนตำบลบานพลวง 



 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(รอบ 1  ตลุาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565) ประจำปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตวัชี้วัด ผลการรดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ 
ขอเสนอแนะ 

๑. ดานการวางแผนอัตรา กำลังคน  
๑.๑ จ ัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓ ป (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖) เพ ื ่อใช  ในการกำหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากำลังที ่รองรับ
ภารกิจขององคกำรบริหำรสวนตำบลบาน
พลวง 

-เพื ่อบริหารกำลังคนใหสอดคลองกับ
ความจำเปนตามพันธกิจ  
-เพื ่อพัฒนาระบบวางแผนและติดตาม 
ประเมินผลการใชกำลังคน  
-เพ่ือพัฒนำผลิตภาพและความคุมคาของ
กำลังคน 
-เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการบริหารกำลังคน 

ก.อบต.จ.สรุินทรเห็นชอบ 
รอยละ ๘๐ ของจำนวน 
ตำแหนงท่ีขอกำหนดเพ่ิม 

-ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และการวิเคราะห
ภาระงานการเตรียมการขอมูลและการคิด
วิเคราะหของคณะกรรมการผูเกี ่ยวของ 
เพื ่อใหสอดคลองกับนโยบายผู บริหาร
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ต ำ บ ล ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค ล ต า ม
หลักเกณฑที่กำหนด โดยกำหนดตำแหนง
เพ่ิม ดังน้ี  
กองชาง 
-ตำแหนง คนงานท่ัวไป (งานไฟฟา)  
กองการศึกษาฯ 
-ตำแหนง คนงานท่ัวไป (งานธุรการ)  
ตามมติ ก.อบต. จ.สุรินทรในการประชุม
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๓ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 

ดำเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการรดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ 

ขอเสนอแนะ 
๒. ดานการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  
๒.๑ จัดทำและดำเนินการตาม แผนสรรหา
ขาราชการ และ  พน ักงานจาง ให  ทัน
ต  องการ  เปล ี ่ ยนแปลงหร ื อทดแทน 
อัตรากำลังท่ีลาออกหรือโอนยาย 

เพื่อใหการดำเนินการสสรหาขาราชการ 
และพน ั ก ง านจ า ง ใ ห  ท ั น  ต  อก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทน อัตรากำลังท่ี
ลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตร
กำล ั งว างไม  เก ิน  ร อยละ ๑๕ ของ
อัตรากำลังท้ังหมด 

ระดับความสำเร็จในการ 
ดำเนินการสรรหาและกำร 
โอนยาย 

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จางในที ่วางตามแผน อัตรากำลัง ๓ ป 
ไดแก ตำแหนง คนงานทั่วไป (งานไฟฟา)  
๑ อัตรา 

 

๒.๒ การรับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจางมาดำรง ตำแหนงท่ีวาง 

เพ่ือใหสอบสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
ประการสรรหา พนักงานจางมาดำรง 
ต ำ แ ห น  ง ท ี ่ ว า ง เ ป  น ไ ป อ ย า ง มี  
ประสิทธิภาพ 

ระด ับความสำเร ็จการ 
ดำเน ินการสรรหาและ
เลือกสรร 

ดำเนินการการรับสมัครสอบคัสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง จำนวน 1 อัตรำ  
๑.ตำแหนง คนงานทั ่วไป (งานไฟฟา)         
๑ อัตรา รายนายสิทธิศ ักดิ ์  อุดมเดช          
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖5 คำสั่ง อบต.
บานพลวงท่ี 228/๒๕๖5ลงวันที ่ 31 
มีนาคม 2565 

 

๒.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการในการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจาง 

เพ่ือใหการสรรหาเปนไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑท่ีกำหนดมีความสจุริต 
โปรงใส ตรวจสอบได 

การแตงตั้ง เปนไปตาม 
หลักเกณฑการสรรหาฯ
รอย ละ ๑๐๐ 

ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมกาดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน
จางท่ัไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ตามค ำสั่ง อบต. บานพลวงท่ี 120/๒๕๖
5 ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ๒๕๖5 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการาสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง 

 

2.4 การรับโอน (ยาย) พนักงานสวนตำบล เพ่ือใหการสรรหาเปนไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑท่ีกำหนด 

การรับโอน(ยาย)พนักงาน
สวนตำบล 
 

ดำเนินการตามประกาศการรับโอน (ยาย)
พนักงานสวนตำบล เมื่อวันท่ี 12 
มกราคม 2565 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 

ดำเนินงาน 
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการรดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ 

ขอเสนอแนะ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๓.๑ จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางอยางเป นธรรมเสมอภาค 
สามารถตรวจสอบได 

เ พ ื ่ อ ใ ห  ม ี ร ะบบกา รประ เ ม ิ นท ี ่ มี
ประสิทธิภาพท่ี โปรงใส เปนธรรมและ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  แ ล ะ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
ผลตอบแทน 

ร ะด ั บก า รด ำ เ น ิ นการ 
เปนไปตาม หลักเกณฑและ 
ขอตกง 

ดำเนินการจัดทำเอกสารประเมินผลการ 
ปฏ ิบ ัต ิ งานของพน ักงานส วนตำบล        
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4-๓๑ มีนาคม 
๒๕๖5) เพื่อดำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน       
ครั้งท่ี ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
โ ด ย  ห น  ว ย ง า น ม ี ก า ร ถ า ย ท อ ด                 
โดยผูบังคับบัญชา ตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน 
จนถ ึ งคณะกรรมการกล ั ่ นกรองผล          
การพิจารณผลการปฏิบัติงาน ในความรู 
ท ักษะ และสมรรถนะทุกคนอยางเปน
ธรรม เสมอภาค และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานกำหนดตำแหนงตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการตั้งแตรอบการประเมิน 
แจงผลการประเมินการปฏิบัต ิงานให 
บุคลากรทราบทุกครั้ง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการรดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ 
ขอเสนอแนะ 

๔.ดานการสงเสริมจริยธรรมและรัษาวนิยั 
๔.๑ ให บ ุคลากรในส ังก ัดร ับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน
และขอบังคับองคการบริหำรสวนตำบล
บานพลวง วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของ
พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบล 

จำนวนพนักงานที่รับทราบ
และปฏิบัต ิตามประมวล 
จริยธรรมฯ 

ประชาส ัมพันธ ให เจาหนาที ่ร ับทราบ
ประมวล จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน
และขอบังคับกำร บริหำรสวนตำบลบาน
พลวง วาดวยจรรยำบารรณขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

 

๔.๒ ใหผู บังคับบัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนทางการไมเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม
และดูแล ผูใตบังคับบัญชาให ปฏิบัติงาน
ตามหล ักเกณฑแนวทางระเบ ียบ และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เพื ่อเปนการกำหนดภาระงานพนักงาน
สวนตำบลและพนักงานจางทุกคนอยาง
ชัดเจน 

และพนักงานจางท ุกคน
อ ย า ง ช ั ด เ จ น จ ำ น ว น
พน ักงาน  ท ี ่ ได ร ับคำสั่ ง 
มอบหมายรอย ละ ๑๐๐ 

ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ี
ความ รับผิดชอบของพนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 

 

๔.๓ สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสราง มาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 

เพ ื ่ อร ักษาประโยชน ส  วนรวมและ
ประเทศชาติ ใหเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

ระดับาความสำเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผนฯ 

มีกำรดำเนินการตามแผนโดยสรุปรายงาน
ผลการดำเนินการสงเสริมวินัยคณุธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจรติคอรรัปช่ัน 
 

 

4.4 ประชาสัมพันธและเผยแพร แนวทาง
เสนทางความกาวหนาใน สายงานตำแหนง
ใหบุคลากรทราบ 

เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร แนวทาง
เส นทางความก าวหนาใน  สายงาน
ตำแหนงใหทราบทุกคน 

รอยละ ๘๐ ของบุคลากร 
ทรำบฯ 

หนวยงานมีการประชาสัมพันธืเสนทาง
ความกาวหนาในสายงานตำแหนงให
บุคลากรทราบพรอมทั ้งให คำปรึกษา
ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสมัพันและ 
เผยแพรแนวทาง 
เสนทาง
ความกาวหนาใน 
สายงานตำแหนงให 
บุคลากรทราบ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ 
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการรดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ 
ขอเสนอแนะ 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
5.๑ การพิจารณาความดีความชอบตามผล
การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเสมอภาค 
และสามารถ ตรวจสอบได 

เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจความผาสุกและ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

ดำเนินการเล ื ่อนขั้นเง ินเด ือนตามผล
พิจารณาความ ดีความชอบตามผลการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานและผาน  คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งมีการเลื่อน
ขั้นปละ ๒ ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่ ๑ รอบเดือน
เมษายน ของทุกป ครั ้งที ่ ๒ รอบเดือน
ตุลาคม ของทุกป 

 

5.๒ ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและ
ทำคุณประโยชนใหองคกร 

เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและรักษาคนด ี
คนเกงไวในองคกร 

แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

หนวยงานมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับผูท่ี
มีผลการปฏิบัติงานดีเดน และผูที่ไดรับยก
ยองเปนคนดีคน เกง ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖5 ดังน้ี พนักงานสวนตำบล  
๑.นางสุมาลี  ดังคนึก  ตำแหนง ผูอำนวย
กองการศึกษาฯ อบต. ปฏิบัติงานดีเดน  
๒.นายมานิตย  กอปรกิจงาม  ตำแหนง     
ผูอำนวยกองชาง ปฏิบัติงานดีเดน  
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑.นางสมพองดวงราษี  ปฏิบัติงานดีเดน  
2.นางประไพศรี  รักษาวงษ ปฏิบัติงาน
ดีเดน 
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การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร รอบ 31 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวน
ครั้งท่ี
อบรม 

1 นางลำดวน   
ยอดภิรมย 

ปลัด อบต. 68-3-00-1101-
001 

การจัดอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองคการ
บริหารสวนตำบล รุนท่ี 1  

9 พฤศจิกายน 
2564 

โรงแรมทองธารินทร 
จังหวัดสุรินทร 

1 

2 นางธนาภัทร   
ลัทธิ 

ผูอำนวยการ
กองคลัง 

68-3-04-2102-
001 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานดานบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ปรจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

30 มกราคม  –  
1  กุมภาพันธ  

2565 

โรงแรมอเล็กซานเดอร 
กรุงเทพมหานคร 

1 

3 นายมานิตย  
กอปรกิจงาม 

ผูอำนวยการ
กองชาง 

68-3-05-2103-
001 

    

4 นายวินิจ   วิญู
ธรรม 

หัวหนาสำนัก
ปลดั 

68-3-01-2101-
001 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับ
โครงสรางการแบงสวนราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การเลื่อน
ตำแหนงและเลื่อนระดับ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือน ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

19 - 21  
พฤศจิกายน   

 ๒๕64   

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร   

1 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวน
ครั้งท่ี
อบรม 

5 นางสุมาลี  
  ดังคนึก 

ผูอำนวยการ
กองศึกษาฯ 

68-3-08-2107-
001 

    

6 นางจินตนา   
แกนดี 

นักพัฒนาชุมชน 68-3-01-3801-
001 

    

7 นางหนึ่งฤทัย   
พรหมบุตร 

นักวิเคราะหฯ 68-3-01-3103-
001 

โครงการขัดขยะอัตรายท่ียังยืน 
 

1 เมษายน 2565 
 

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  

1 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ปองกันและวบคุมโรคพิษสุนับบาฯ 

1 เมษายน 2565 จังหวัดสุรินทร 
โรงแรมทองธารินทร  

อำเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร 

    

 
2 

8 นางสาวนันทพร   
มีสิทธิ์ด ี

นักวิชาการคลัง 68-3-04-3202-
001 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การปดบัญชีและการจัดทำ
รายงานภายใตสังกัด เพ่ือจัดทำงบ
การเงินรวม ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 รุนท่ี 2” 
 

22 – 24 ตุลาคม 
2564 

โรงแรมสกายวิว 
จังหวัดบุรีรัมย 

1 

 

 

 

 



-8- 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวน
ครั้งท่ี
อบรม 

 นางสาวนันทพร   
มีสิทธิ์ด ี(ตอ) 

นักวิชาการคลัง 68-3-04-3202-
001 

โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
(e-LAAS)  ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
ประจำป 2564  เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถบันทึก
บัญชี  และการจัดทำรายงานการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

12 - 15  
มกราคม 2565   

โรงแรมริเวอรไซต       
เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

2 

9 นางสาวธัญดา   
วิญูธรรม 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

68-3-04-3201-
001 

โครงการฝ กอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิ การ
หลักสูตร “การปดบัญชีและการจัดทำ
รายงานภายใตส ังกัด เพื ่อจ ัดทำงบ
การเงินรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รุนท่ี 2” 

22 – 24 ตุลาคม 
2564 

โรงแรมสกายวิว 
จังหวัดบุรีรัมย 

1 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวน
ครั้งท่ี
อบรม 

 นางสาวธัญดา   
วิญูธรรม (ตอ) 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

68-3-04-3201-
001 

โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
(e-LAAS)  ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
ประจำป 2564  เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถบันทึก
บัญชี  และการจัดทำรายงานการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

12 - 15  
มกราคม 2565   

โรงแรมริเวอรไซต       
เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

2 

10 นายนัทฐิวุฒิ   
ผลเกิด 

นายชางโยธา 68-3-05-4701-
002 

    

11 นายอภิรักษ ใจ
ม่ัน 

นายชางโยธา 68-3-05-4701-
001 

    

12 พ.จ.อ.วัชรินทร  
กมุติรา 

นักปองกันฯ 68-3-01-3810-
001 

    

13 นางสาวสุพรรณี  
ไมเสียดี 

นักวิชาการ
จัดเก็บรายได 

68-3-04-3203-
001 

    

 

 

 



-9- 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวนครั้งท่ี

อบรม 
14 นายณภัศพงษ 

พะกาแยม 
เจาพนักงาน

พัสดุ 
68-3-04-

4203-001 
โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)  ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ  ประจำป 2564  เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบันทึก
บัญชี  และการจัดทำรายงานการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-LAAS) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

12 - 15  
มกราคม 
2565 

โรงแรมริเวอรไซต       
เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

1 

การทดสอบความรูตามโครงการฝกอบรมหลัด
สูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุการจัดซ้ือดวยอิเล็กทร
นิกสฯ  (e-ccp) A1 หลักสูตรการเตรียม
ความพรอมรุนท่ี 2 

26 กุมภาพันธ 
2565    

ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

กทม. 

2 

อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดวื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
มาตรการสงเสริมสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) การ
จัดหาพัสดุ ตาม ว.78 และวินัยขาราชการ
ทองถนและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
กับการเปลี่ยนแปลง 

13 – 16 
มีนาคม 2565 

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร   

3 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวนครั้งท่ี

อบรม 
15 นางสาวกาญจนา  

ทรงนาค 
นักทรัพยากร

บุคคล 
68-3-01-

3102-001 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและ
หลักเกณฑเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวน
ราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ
เลื่อนตำแหนงและเลื่อนระดับ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

19 - 21  
พฤศจิกายน   

 ๒๕64   

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร   

1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงาน
ดานบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปรจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

30 มกราคม  
–  

1  กุมภาพันธ  
2565 

โรงแรมอเล็กซาน
เดอร 

กรุงเทพมหานคร 

2 

อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดวื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
มาตรการสงเสริมสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) การ
จัดหาพัสดุ ตาม ว.78 และวินัยขาราชการ
ทองถนและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
กับการเปลี่ยนแปลง 

13 – 16 
มีนาคม 2565 

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร   

3 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง เลขท่ีตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลา สถานท่ีอบรม 
จำนวนครั้งท่ี

อบรม 
16 นางสาวปวีณา  

ดอกศรีจันทร 
เจาพนักงาน

ธุรการ 
68-3-01-

4101-001 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและ
หลักเกณฑเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวน
ราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ
เลื่อนตำแหนงและเลื่อนระดับ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

19 - 21  
พฤศจิกายน   

 ๒๕64   

โรงแรมทองธารินทร  
อำเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร   

1 

17 นางประไพศรี   
รักษาวงศ 

คร ู 68-3-08-
6600-336 

    

18 นางมยุรี   พิมพา คร ู 68-3-08-
6600-337 

    

19 นางสมพอง   
ดวงราษี 

คร ู 68-3-08-
6600-338 

    

20 นางปทิตตา   
เจียมทอง 

คร ู 68-3-08-
6600-339 

    

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


