
 
 

                                                                     
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวดัตรัง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตลุาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ จำนวนที่เข้ารบั

อบรม(ครั้ง/ป)ี 
ระยะเวลา 

1 น.ส.ทิพย์วรรณ  วรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
2 นางพลอยทิพย์  ไชยมณ ี รองปลดั อบต. 3 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
3 นายรวยไชย ชัยสรุิยา ผู้อำนวยการกองช่าง 1 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
4 น.ส.อาร ีวริะสขุ หัวหน้าสำนักปลัด -  
5 นางอภญิญา  รตันพนัธ ์ ผู้อำนวยการกองคลงั -  
6 นางรชัน ี กาญจนศร ี นักทรัพยากรบุคคล 1 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
7 นางภาวิณี  ศรีทอง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน -  
8 นางสุณิชา  ชูวงค ์ นักวชิาการเงนิและบญัชี 2 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
9 นายพรเชดิ  หนเูหมือน นักพัฒนาชุมชน -  
10 น.ส.ปุรนิทรา  จนัทรแ์ดง นายช่างโยธา -  

11 น.ส.ยลลิดา เสนีย์ เจ้าพนักงานจดัเกบ็รายได ้ 2 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
12 น.ส.เพ็ญศรี  ขาวนิม่ นักวชิาการพัสด ุ 4 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
13 นางขวญัจิตร จีนชาวนา นักวชิาการศึกษา 4 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 
 

 
ร้อยละของข้าราชการที่เขา้รับการฝกึอบรม   = 8 x 100 = 61.53 % 
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สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณะ ปลัด อบต. 1. หลักสูตรการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพตำบล 

กองทุน LTC และกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ) ปี 2564  
26 ต.ค.2563 

2. นางพลอยทิพย์  ไชยมณี รองปลัด อบต. 1. หลักสูตร การเร่งรัดการจัดพัสดุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เตรียมการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  
ณ ห้องประชุมพระยารัษฏา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 
2. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
( LTAX 3000 V.4) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพ่ือ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนาตรัง ชั้น 3 
3. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ .ศ.2563 (ว89) และแนวทางปฏิบัติ
ราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 1  

7 ต.ค 2563 
 
 
 
 

4 – 7 ธ.ค 2563 
 
 

2 - 4 สิงหาคม 2564 

3. นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง 1. หลักสูตร การเร่งรัดการจัดพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เตรียมการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  
ณ ห้องประชุมพระยารัษฏา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 

7 ต.ค 2563 

4. นางสาวอารี  วิระสุข หัวหน้าสำนักปลัด -  
5. นางอภิญญา  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง -  

 



 
สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 
6. นางรัชนี  กาญจนศรี นักทรัพยยากรบุคคล 1. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ใหม่ และอำนาจในการสรรหาตำแหน่ง สายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

14 - 15 พ.ย.2563 
 

 
7. นางสุณิชา  ชูวงศ์ นักวิชาการเงินฯ 1. หลักสูตร แนวทางและการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประจำปี 2564 อบรมในระบบออนไลน์ (ZOOM) รุ่นที่ 2  
2. หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การปรับปรุงรายการบัญชี
ต่างๆและการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ณ ห้องประชุมนาครา แก
รนด์บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา  
อ.เมือง จ.ตรัง 

19 ก.ย 2564 
 

12 – 14 ธ.ค 2564 

8. นางภาวิณี  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -  

9. นายพรเชิด  หนูเหมือน นักพัฒนาชุมชน -  

10. นางสาวปุรินทรา  จันทร์แดง นายช่างโยธา -  

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 

11. นางเพ็ญศรี   ขาวนิ่ม นักวิชาการพัสดุ 1. หลักสูตร การเร่งรัดการจัดพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เตรียมการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระ
ยารัษฏา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 
2. หลักสตูร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 86  ณ. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
3. หลักสูตร การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Government 
Procurement:e-GP) สำหรบัเจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง 
4. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว89) และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ รุ่นที่ 2 รูปแบบออนไลน์ 

7 ต.ค. 2563 
 
 
 

15 – 20 พ.ย 2563 
 

10 – 11 มี.ค. 2564 
 
 

9 – 11 ก.ค.2564 

12. น.ส.ยลลิดา  เสนีย ์
 

 
 

จพง.จัดเก็บรายได้ 
 
 

1. หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 86 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000V.4) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพ่ือการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564  

15 – 20 พ.ย. 2563 
 

4 – 7 ธ.ค.2563 
 

 
 
 



 
สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
ที ่ ชือ่-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา 

13. นางขวัญจิตร  จีนชาวนา นักวิชาการศึกษา 1. หลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น      
ณ โรงแรมอิโค่อินน์ 
2. หลักสูตร โรงอาหารอ่อนหวานในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง 
3. หลักสูตร การจัดทำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4. หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆและการจัดทำรายงานการเงิน
รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ณ ห้องประชุมนาครา แกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

26 ม.ค.2564 
 

22 ก.พ.2564 
 

12 – 14 มี.ค.2564 
 

12 – 14 ธ.ค 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


