
                               
                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ที ่ ๘๘๔๐๑/                            วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ประจ ำปีงบประมำณ 
        พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เรียน  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   
 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใช้แผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  และเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำร  อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร
และบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕  หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๒๖๙ , ๒๗๐ 
 

  พนักงำนส่วนต ำบล  ทั้งหมด  ๑๔ คน  ผู้ที่ได้รับกำรฝึกอบรม  จ ำนวน  ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ 
พนักงำนครู จ ำนวน ๓ คน ผู้ที่รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -   ลูกจ้ำงประจ ำ  ๑  คน  ผู้ได้รับกำร
ฝึกอบรม ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน ๗ คน ได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๒๘   
 
 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๑. นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกีย่วกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กำรเลื่อนต ำแหน่งและระดับ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔-๖ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ   
ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๙ กุมภำพันธ ์๒๕๖๔) 

โรงแรมสตำร์เวลล์ 
บำหลี รสีอร์ท อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภำยใต้
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย (ฉบับใหม่) 
ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และแนวทำง
กำรบริหำรงบประมำณเพ่ือรองรับ
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ 

๙ – ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ   
ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

โรงแรมสีมำธำนี  
อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 



 
- ๒ – 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๒. นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกีย่วกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กำรเลื่อนต ำแหน่งและระดับ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔-๖ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ   
ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๙ กุมภำพันธ ์๒๕๖๔) 

โรงแรมสตำร์เวลล์ 
บำหลี รสีอร์ท อ ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริต
ของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อยกระดับ
ค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
แ ล ะ ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) จังหวัดนครรำชสีมำ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๙ มีนำคม ๒๕๖๔)  

โรงแรมแคนทำรี โครำช 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภำยใต้
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ – รำยจ่ำย (ฉบับใหม่) 
ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และแนวทำง
กำรบริหำรงบประมำณเพ่ือรองรับ
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ 

๙ – ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ   
ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

โรงแรมสีมำธำนี  
อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

๓. นำยลวง  ทองสันเทียะ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกรท้องถิ่น หลักสูตร “กำร
ปิดบัญชีประจ ำปี ๒๕๖๓ ในระบบ
บัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-laas) 
และแนวทำงกำรบันทึกบัญ ชี
เพื่อให้สอดคล้องตำมำตรฐำนกำร
บัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชี
ภำครัฐส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔” รุ่นที่ ๓ 

๑๓-๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่  ๓๑๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๗ ตุลำคม ๒๕๖๓)  

โรงแรมฟอรจ์ูน รำช
พฤกษ์ อ ำเภอเมือง
นครรำชสมีำ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

 
 
 
 
 



      - ๓ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร  วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๔. นำงสำวกัลย์วริษฐ์  พุ่มพวง 
นักวิชำกำรพัสด ุ

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุในระบบกำร 
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ภ ำ ค รั ฐ ด้ ว ย 
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-GP) แ ก่  
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๓  

๒๔-๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๙ มีนำคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมบยีอนด์ สวีท 
ปำกซอยจรญัสนิทวงศ์ 
๘๕ แขวงบำงอ้อ เขต
บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 

๕. นำงสำวอำภำพร  ช ำนำญศึก 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น หลักสูตร เชิงวิชำกำร 
“กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรเบิก
จ่ ำ ย เ งิ น ผ่ ำ น ร ะ บ บ  KTB 
Corporate Online ก ำ ร ใ ช้
จ่ำยเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร
เดินทำงไปรำชกำร  และกำร
เบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีกำร
ทุจริตในกำรเบิกจ่ำยเงิน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และแนวทำงใน
กำรควบคุมป้องกันกำรทุจริตทำง
กำรเงินกำรคลัง” 

๖-๗ ก.พ. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

ห้องประชุมสบำย      
แกรนด์ โรงแรมสบำย 
โฮเทล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี 
“กำรวิเครำะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรบันทึก
บัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด  

๕-๗ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

โรงแรมวีวิช  
อ ำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

๖. นำงสำวชลกำนต์  กีขุนทด 
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรใช้งำนโปรแกรมแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
๓๐๐๐) เพื่อรองรับกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง รุ่นที่ 
๒๒  

๑๐-๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๘ มีนำคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์  
เขตบำงพลัด  
กรุงเทพมหำนคร 

โครงกำรอบรม หลักสูตร “เจ้ำ
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ รุ่นที่ ๕๓” 

๑๐-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๙๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๑๙ เมษำยน ๒๕๖๔) 

โรงเรียนข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น อ ำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธำน ี

๗. นำยสมพร  โมรำนอก 
นำยช่ำงโยธำ 

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำร
พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำน
ช่ำง งำนก่อสร้ำง และกำรบริหำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓-๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ  
ที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

โรงแรมสบำยโฮเทล 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
            
 
 



 
                                                            - ๔ - 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๘. 
 

นำงจิตรรตัน์ดำ  ขลังวิเชียร 
นักวิชำกำรศึกษำ 

โครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่เพื่อ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะที่ ๒ 

๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๔๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

ห้องประชุม ดร.เศำวนิต 
เศำวณำนนท์ อำคำร ๙ 
ช้ัน ๓ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎนครรำชสมีำ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี 
“กำรวิเครำะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรบันทึก
บัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด โดย
ใช้ Excel กำรโอนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
หน่วยงำนภำยใต้สังกัด” 

๕-๗ มีนำคม ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

โรงแรมวีวิช  
อ ำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

ฝึกอบรม หลักสูตร “กำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ภำยใต้รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
(ฉบับใหม่) ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท.  พ .ศ . 
๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และแนวทำง
กำรบริหำรงบประมำณเพื่อรองรับ
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ 

๑๖-๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

โรงแรมสีมำธำน ี
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

๙. นำงสำวสิรยิำพำ  ปัณณวัตร 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 

โครงกำรฝึกอบรม “หลักสูตร
ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นท่ี ๘๒” 

๑๘-๒๓ ตลุำคม ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๒๓๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔) 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 
๘ ต ำบลคลองหนึ่ง 
อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำน ี

 
พนักงานส่วนต าบลช่อระกา  มีทั้งหมดจ านวน  ๑๔ คน ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  จ านวน  ๙  คน    
คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      - ๕ – 
 

ลูกจ้างประจ า  (ส านักงานปลัด) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๑. นำงพิลำวัลย์  ทองสำย 
นักทรัพยำกรบุคคล 

 

 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กำร เลื่ อนต ำแหน่ งและระดับ
ข้ ำ รำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔ – ๖ มีนำคม ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๙ กุมภำพันธ ์๒๕๖๔) 

โรงแรมสตำร์เวลล์ 
บำหลี รสีอร์ท  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ลูกจ้างประจ า มีทั้งหมดจ านวน ๑ คน ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๑. นำงสำวประภัสสร  จันทเขต 
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำร
พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำน
ช่ำง งำนก่อสร้ำง และกำรบริหำร
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓-๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 
(ตำมค ำสั่ง อบต.ช่อระกำ 
ที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  
๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔) 

โรงแรมสบำยโฮเต็ล  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   มีทั้งหมดจ านวน   ๗  คน   ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน   จ านวน  ๑  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๒๘ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                    (ลงชื่อ)  
       (นำงพิลำวัลย์  ทองสำย) 
           นักทรัพยำกรบุคคล 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

เรียน ปลัด อบต.ช่อระกำ 
                  เพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 

(ลงชื่อ)      
                    (นำงสำวชนัดดำ  หำญนอก) 

                                    หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 



- ๖ - 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
  เรียน  นำยก อบต.ช่อระกำ 
         เพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 
 

(ลงชื่อ)                                                        
                  (นำงสำวปิยำภรณ์  ศรีเกำะ)               
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ           
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
  -ทรำบ 

 
 

(ลงชื่อ)   
                             (นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ)   

                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
 
 
 
 


