
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา                                         
ที ่   นม.92501/พิเศษ                             วันที่   ๑   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕64                     
.เรื่อง  รายงานการติดตามผลและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบปรมาณ 2563 
                            

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง                                                  
 
ตามที่ องค์สการบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561-2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด าเนินการให้
ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแดง  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์นั้น 

 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แล้ว  งานบริหารงานบุคคลจึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

(นางสาวอรุณรัตน์  ค าวงษา ) 
          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
.......................................    ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
(ลงชื่อ)       ............................................................................. 
     (นางสาวอรษา  เชื้อจันทึก ) 
          หัวหน้าส านักปลัด   (ลงชื่อ) 

 (นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย) 
       ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

 
ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 
............................................................................. 

 

นาวาอากาศเอก 
                                 ( วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง      

 



สรุปการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมฯ วันเดือนป ี

ที่เข้ารับการอบรม 
โครงการ/หลักสูตร 

ที่อบรมฯ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
ล าดับ 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสมีา    
จังหวัดนครราชสีมา 

3  ก.ค. 2563 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่นายก  ปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  
ผู้อ านวยการกองช่าง รุ่นท่ี  3 

จ่าเอกกิตติพงษ์  สุขสา 
ปลัด อบต. 

1 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสมีา    
จังหวัดนครราชสีมา 

3  ก.ค. 2563 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่นายก  ปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  
ผู้อ านวยการกองช่าง รุ่นท่ี  3 

นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทยั 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

2 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมฟอรจ์ูน ราชพฤกษ์    อ.เมือง 
 จ.นครราชสมีา 

25-27   ก.ค. 63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

นางสาวอรุณรัตน์  ค าวงษา 
นักทรัพยากรบุคคล 

3 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอย
คลอง 8  
 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 

2 – 28  ก.พ. 63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการเงินและ
บัญชี  รุ่นท่ี  35” 

นางธิดาพร  ดวงเลขา 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

4 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมฟอรจ์ูน ราชพฤกษ์    อ.เมือง 
 จ.นครราชสมีา 

25-27   ก.ค. 63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

นางสาวอรษา   เชื้อจันทึก 
หัวหน้าส านักปลัด 

5 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอย
คลอง 8  อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 

1 - 27  มี.ค.  63 โครงการอบรมหลักสูตร  “นิติกร  รุ่นท่ี  37”  จสอ.วรศาสตร์  สาธร 
นิติกร 

6 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมฯ วันเดือนป ี

ที่เข้ารับการอบรม 
โครงการ/หลักสูตร 
ที่อบรมฯ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ช่ือ/ต าแหน่ง 

ล าดับ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

โรงแรมโคราชโฮเทล  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา 30  มกราคม  2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งศักยภาพให้
กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางสาวชุรดา  เศรษฐกระโทก 
นักพัฒนาชุมชน 

7 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมสีดารีสอร์ท   อ.เมือง  จังหวัดนครนายก 23 – 25  ก.ค. 63 โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 10 

นางสาววลัย  เรืองฤทธิ ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

8 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมสีดารีสอร์ท   อ.เมือง  จังหวัดนครนายก 23 – 25  ก.ค. 63 โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 10 

นางปัญญา  ภูช่างทอง 
นักวิชาการคลัง 

9 

มหาวิทยาลยัราชภฎั 
สวนสุนันทา 

โรงแรมภูรญัญา รสีอร์ท  อ.ปากช่อง  
 จ. นครราชสมีา 

11 - 13  พ.ย.  62 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์เงื่อนไข
และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินรายไดแ้ละเงิน
รายได้สะสมของโรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลัง” 

นางสาวดลพร  รุจาคม 
นักวิชาการศึกษา 

10 

มหาวิทยาลยัศิราชภฎัสวน
สุนันทา 

โรงแรมสีมาธานี  ต.ในเมือง  
อ.เมือง    จ.นครราชสีมา 
 

3 – 5   ก.ค. 2563 อบรมหลักสูตร  “การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2564 ประกอบ
แนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบยีบหนังสือสั่ง
การและรูปแบบโปรแกรมระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS” 

นางสาวจิราพรรณ  อาษารินทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11 

 
 



สรุปการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมฯ วันเดือนป ี

ที่เข้ารับการอบรม 
โครงการ/หลักสูตร 
ที่อบรมฯ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ช่ือ/ต าแหน่ง 

ล าดับ 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสบายโฮเทล    อ าเภอเมือง  
 จังหวัดนครราชสีมา 

10  ก.ย. 2563 ฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอปทในการป้องกันควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า  ภายใตโ้ครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้าฯ 

นางสาววรัญญา   ถาวรวิสุทธ์ิ 
นักวิชาการเกษตร 

12 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น สถานีวิจัยล าตะคลอง   อ.ปากช่อง 
 จ.นครราชสมีา 

26-28   ก.พ.  2563 โครงการอบรมสมัมนา “การบริหารงานพัสดุ
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง การจัดท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและการค านวนค่า
งานตามสญัญาจา้งแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ของ อปท. 2563” 

นายอนุชา  มนตรีบรริักษ ์
นายช่างโยธา 

13 

ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา ณ เทศบาลต าบลโนนแดง  อ.โนนแดง  
 จ.นครราชสมีา 

14  มกราคม  2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย และสร้างความเขม็แข็งของชุมชน
ด้านการจดัการคณุภาพน้ าบริโภค 

นายทรงศักดิ์  แสนประเสริฐ 
นายช่างโยธา 

14 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลอง 8  
 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 

13  ตลุาคม - 8    
พฤศจิกายน  62 

อบรมหลักสูตร “นักจัดการงานท่ัวไป  รุ่นที่ 
14” 

นางสาวรมดิา  พงษ์ประเสริฐ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

15 

ศูนย์อนามัยที่ 5  นครราชสีมา ณ เทศบาลต าบลโนนแดง  อ.โนนแดง  
 จ.นครราชสมีา 

14  มกราคม  2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย และสร้างความเขม็แข็งของชุมชน
ด้านการจดัการคณุภาพน้ าบริโภค 

นางสมัญญาพร  แสนประเสริฐ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

16 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมฯ วันเดือนป ี

ที่เข้ารับการอบรม 
โครงการ/หลักสูตร 
ที่อบรมฯ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ช่ือ/ต าแหน่ง 

ล าดับ 

จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสมีา    จังหวัด
นครราชสมีา 

3  ก.ค. 2563 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายก  ปลัด  ผู้อ านวยการ
กองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง รุ่นท่ี  3 

นายกานต์  กลั่นทองสุข 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

17 

ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
อ าเภอขามทะเลสอ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย  
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา 

22  พ.ค. 63 โครงการ “เสริมพลังร่วมใจต่อต้านการค้า
มนุษย์  และโครงการเสรมิสร้างพลังเด็กและ
เยาวชนต่อต้านการค้ามนุษย”์  ประจ าปี 
2562 รุ่นที่ 1 
 

นายเด่นศักดิ์  เมียกขุนทด 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

18 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น สถานีวิจัยล าตะคลอง   อ.ปากช่อง 
 จ.นครราชสมีา 

26-28   ก.พ.  
2563 

โครงการอบรมสมัมนา “การบริหารงานพัสดุ
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง การจัดท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและการค านวนค่า
งานตามสญัญาจา้งแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ของ อปท. 2563” 

นางวัชราภรณ์  เชิดสูงเนิน 
เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) 

19 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลอง 8  
 อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 

13 – 18  กรกฎาคม  
2563 

ฝึกอบรมภาคบังคับของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุน่ท่ี 68 

นางสาวงามสริี  งานโคกสูง 
นักวิชาการพัสด ุ

20 

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมสีดารีสอร์ท   อ.เมือง  จังหวัด
นครนายก 

23 – 25  ก.ค. 63 โครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 10 

นางนุโลม  หงส์ยนต ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได ้
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อ าเภอขามทะเลสอ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 20 ธันวาคม 2562  ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2563 

นางสาวสุกัญญา  ฉานสูงเนิน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
(กองคลัง) 
 

22 

 
 
 



สรุปการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 

หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ สถานท่ีอบรมฯ วันเดือนป ี
ที่เข้ารับการอบรม 

โครงการ/หลักสูตร 
ที่อบรมฯ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ช่ือ/ต าแหน่ง 

ล าดับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา 

โรงแรมรายาแกรนด์    อ าเภอเมือง  
 จังหวัดนครราชสีมา 

24 ม.ค. 2563 โครงการอบรมสมัมนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของอปท.ตามนโยบาย “จังหวัด
สะอาด”และส่งเสริมการผลติ และการบรโิภค 
และการบริการทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นายอุเทน  กิสันเทียะ 
คนงานท่ัวไป (ขับรถขยะ) 

23 

 
 
 
หมายเหตุ   ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง   มีพนักงานส่วนต าบลโป่งแดงและพนักงานจ้าง  รวมทั้งสิ้น   25    คน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ  อย่างน้อย  1  หลักสูตร  จ านวน   23  คน  ต่อปี   
คิดเป็นร้อยละ   88 %  ของพนักงานส่วนต าบลโป่งแดงทั้งหมด 

 


