
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาด้าน
บุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้มีความรู้ทันต่อ
ระเบียบ กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถ 

บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 
นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ต าแหน่ง ปลัด อบต. 
1.อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ของ อปท. ตามรูปแบบจ าแนกงบประมาณใหม่และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ของ อปท. พ.ศ. 2563 และตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
2.อบรมหลักสูตร กรณีศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นและการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การ
ประชุมสภาท่องถิ่นฯ 
3.อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ    
พ.ศ. 2561 ส าหรับเริ่มต้นบันทึกบัญชีในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  การปรับปรุงหลังปิดบัญชีประจ าปี งบประมาณ 
 พ.ศ. 2563ฯ 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม การจัดท างบทรัพย์สิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีฯ 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้การเลื่อน/ยกเลิกการอบรมบาง
โครงการ 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาด้าน
บุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้มีความรู้ทันต่อ
ระเบียบ กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถ 

บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

(ต่อ) 
นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ต าแหน่ง ปลัด อบต. 
5.อบรมหลักสูตร การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการท า
รายงานการเงินประจ าปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา ต าแหน่ง รองปลัด อบต. 
1.โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที่ 1 
นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
1.อบรมหลักสูตร กรณีศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นและการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การ
ประชุมสภาท่องถิ่นฯ 
2.อบรมโครงการฝึกอบรม การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 
3.อบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและครู อปท.ปี 2564 การตั้งส่วนราชการของ อบจ. 
เทศบาลและ อบต. (ใหม่) 
นายสมนึก  ดุมภา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท าแผนที่และ
การจัดท าฐานข้อมูลทรัพย์สินการจดัท าบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้การเลื่อน/ยกเลิกการอบรมบาง
โครงการ 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาด้าน
บุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้มีความรู้ทันต่อ
ระเบียบ กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถ 

บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.ฯ 
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
1.อบรมโครงการฝึกอบรม การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 
นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
1.อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาฯ รุ่นที่ 12 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.ฯ 
3.หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุ
ใหม่ รุ่นที่ 85 
นางสาวขนิษฐา คงเสือ ต าแหน่ง ครู คศ.1 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.ฯ 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.ฯ 
3.โครงการสัมมนาบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้การเลื่อน/ยกเลิกการอบรมบาง
โครงการ 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2.การพัฒนาด้าน
จริยธรรม คุณธรรม 

1. ลดการโอนย้ายของ
บุคลากร 
2. สร้างความรักสามัคคีใน
องค์กร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ 

จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรภายในองค์กร เพ่ิมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
โครงการสร้างความรักสามัคคีของบุคลากร
ภายในองค์กรให้มากข้ึน 

3.การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

จ านวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ 

1.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการท างาน 
2.ด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส  

เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค 1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติไม่ครบตามแผนอัตราก าลัง 
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆมีการเลื่อน/ยกเลิก 
3. การด าเนินโครงการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรมีน้อย 
4. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต้องเป็นไปตามบริษัทดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถเพ่ิมเติมช่องทางได้ตามความต้องการ 

ข้อเสนอแนะ 1. เห็นควรสรรหาบุคลากรให้ครบตามต าแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2. เพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในองค์กร 
3. ปรับปรุงการดูแลเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง 

 

 

 



 

 

 


