
 
การพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด  จ านวน  16  คน   
พนักงานจ้างท้ังหมด   จ านวน   10  คน 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น    26  คน 
วิธีคิด 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฝึกอบรม  x  100    =  ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฝึกอบรม 
                                                          จ ำนวนเจำ้หน้ำที่ทั้งหมด 

15 x 100     =  57.69  % 
    26  
 

สรุป   บุคลากร อบต.หัวหนอง  ได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย  ร้อยละ  57.69    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปข้อมูลพนักงานส่วนต าบลได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่ฝึกอบรม วัน /เดือน /ปี หมายเหตุ 
1 นำยจิรวิชญ์  ป้องชำรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 
- ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรอำสำสมัคร
บริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง   
- ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรอบรมกรรมกำรประจ ำหหน่วย
แก่วิทยำกรอ ำเภอ  เพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรอบรม
กรรมกำรประจ ำหน่วย  (กปน.)  และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย  (รปภ.)  พร้อมกับมำตรกำรป้องกันเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่ำ 2019  (COVID- 19)  

6  พ.ย. 2563 
 

1  ธ.ค. 2563 
 
 

 
 

 
 

2 นำงรพีพรรณ นวลวิทยำพงศ์ รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 

-ประชุมแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564   
-โครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่เพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ  จังหวัดขอนแก่น  

16  พ.ย. 2563 
 

25  พ.ย. 2563 
 

 

3 จ่ำเอกสุปชัย  นวลพุดชำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. -โครงกำรอบรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
บริกำรสำธำรณะในยุคดิจิทัล 
- โครงกำรอบรม เทคนิคกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566  -  2570  ให้สอดคล้องกับระบบ  eMENSCR 

24  พ.ย. 2563 
 
 

26  -  28 ก.พ. 2564 

4 นำงสำวกำนดำ  เพียวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง -โครงกำรฝึกอบรมกำรวิเครำะห์ผังบัญชีของ อปท.  กำร
บันทึกบัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด  โดยใช้ Excel กำรโอน
สินทรัพย์ของ อปท. ให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด   
 

5  -  7  มี.ค. 2564 
 
 

 



5 นำยธรำธิป  สุริยหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ประชุมสัมมนำ  กฎหมำยกระจำยอ ำนำจ  ทำงออก
ประเทศในกำรแก้ปัญหำทุกระดับ 
-โครงกำรอบรมเทคนิคทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่ น                    
พ.ศ. 2566 – 2570  ให้สอดคล้องกับ  eMENSCR 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเตรียมกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำ อปท.  ตำมกฎหมำยและระเบียบหลักเกณฑ์
ฉบับใหม่   

8  -  13  พ.ย. 2563 
 
26  -  28  ก.พ. 2564 
 

5  -  7  มี.ค. 2564 
 
 

6 นำงสำวน้ ำฝน  จันทนป นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน -โครงกำรอบรมเทคนิคทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่ น                    
พ.ศ. 2566 – 2570  ให้สอดคล้องกับ  eMENSCR 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเตรียมกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำ อปท.  ตำมกฎหมำยและระเบียบหลักเกณฑ์
ฉบับใหม่   
 

26  -  28  ก.พ. 2564 
 

5  -  7  มี.ค. 2564 
 

 

7 นำยเฉลิมเกียรติ  บุญลือ นักวิชำกำรสำธำรณสุข - ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรอำสำสมัคร
บริบำลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง   
-ประชุมสัมมนำ  กฎหมำยกระจำยอ ำนำจ  ทำงออก
ประเทศในกำรแก้ปัญหำทุกระดับ 
-โครงกำรอบรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของอปท.  ในกำรให้บริกำรสำธำรณะในยุค
ดิจิทัล 

6  พ.ย. 2563 
 
9  -  12  พ.ย. 2563 

 
24  พ.ย.  2563 

 
 

 

8 นำยกิตติศักดิ์  เล่ห์กล นักวิชำกำรศึกษำ -ประชุมสัมมนำ  กฎหมำยกระจำยอ ำนำจ  ทำงออก
ประเทศในกำรแก้ปัญหำทุกระดับ 
-โครงกำรอบรมกำรบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่ำงอปท.  กับ
หน่วยงำนภำยใต้สังกัด (โรงเรียน / ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  
และวิธีกำรเขียนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณของสถำนศึกษำ 

9  -  12  พ.ย. 2563 
 

12  -  14  ก.พ. 2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

9 นำยโชคชัย  ส ำรำญ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ -ประชุมสัมมนำ  กฎหมำยกระจำยอ ำนำจ  ทำงออก
ประเทศในกำรแก้ปัญหำทุกระดับ 
-โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและบุคลำกร 
อปท. จังหวัดขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
- โครงกำรอบรมโครงกำรจัดท ำภำษืที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  
โดยโปรแกรม  Ltax3000  Version  4.0  และถ่ำยโอน
ข้อมูลที่ดิน  โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำงและป้ำย  จำก
Ltax3000  Version  3.1  เข้ำสู่  Ltax3000  Version 
4.0 

9  -  12  พ.ย. 2563 
 
24  -  25  ก.พ. 2564 

 
12  -  14  ก.พ. 2564 

 



ตารางสรุปข้อมูลพนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่ฝึกอบรม วัน /เดือน /ปี หมายเหตุ 
1 นำงจำรุวรรณ  อิ้งชัยภูมิ ผช.นักวิชำกำรศึกษำ -โครงกำรอบรมแนวทำงกำรคิดวิเครำะห์ผังบัญชี  ใบผ่ำน

รำยกำรตั้งหนี้  (AP) ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย (RV) กำรบันทึก
ด้ำนรับ  กำรบันทึกด้ำนจ่ำย  เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐพร้อมเทคนิคกำร
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำเดือน  ส ำหรับ
ปีงบประมำณ  2564 
 

12  -  14  ก.พ. 2564 
 
 
 
 

 

2 นำงรุ่งฤดี  ภักดีลุน ผช.จพง.กำรเงินและบัญชี -โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 
-โครงกำรฝึกอบรมกำรวิเครำะห์ผังบัญชีของ อปท.  กำร
บันทึกบัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด  โดยใช้ Excel กำรโอน
สินทรัพย์ของ อปท. ให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด   
 

24  -  25  ก.พ. 2564 
 
 

5  -  7  มี.ค. 2564 
 
 
 

 

3 นำงจิรุนันตร์  เจริญอินทร์ ผช.จพง.พัสดุ - โครงกำรฝึกอบรมกำรวิเครำะห์ผังบัญชีของ อปท.  กำร
บันทึกบัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด  โดยใช้ Excel กำรโอน
สินทรัพย์ของ อปท. ให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด   
 

5  -  7  มี.ค. 2564 
 
 
 

 

 

4 นำงสำวสิริพร  มำตชะดำ ผช.จพง.จัดเก็บรำยได้ - โครงกำรอบรมโครงกำรจัดท ำภำษืที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  
โดยโปรแกรม  Ltax3000  Version  4.0  และถ่ำยโอน
ข้อมูลที่ ดิ น   โรงเรื อนสิ่ งปลู กสร้ ำงและป้ำย  จำก

12  -  14  ก.พ. 2564 
 
 
 

 



 

 

Ltax3000  Version  3.1  เข้ำสู่  Ltax3000  Version 
4.0 
- โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 
 

 
24  -  25  ก.พ. 2564 

 

5 นำงสำววรรณิดำ  ศรีนอก ผู้ดูแลเด็ก -โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสุนทรียภำพ
ทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และกำรแสด ง  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  
โดยเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมพัฒนำผู้เรียน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยผ่ำน 
Application  ตำมโครงกำรจัดกำรศึกษำ  เชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  จังหวัดขอนแก่น  

7   พ.ย. 2563 
 
 

23  ธ.ค. 2563 

 

6 นำงสำวดวงดำว นำภิรมย์ ผู้ดูแลเด็ก -โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสุนทรียภำพ
ทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และกำรแสด ง  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  
โดยเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมพัฒนำผู้เรียน   
 

7   พ.ย. 2563 
 

 


