
ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี “กำร
วิเครำะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กำรบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงำนภำยใต้สังกัด โดยใช้
 Excel กำรโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัด”

 26 - 28 กุมภำพันธ์ 2564

กำรเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติ ในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

วันท่ี 1 กันยำยน 2564

โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตพัฒนำกำรเด็กอำยุ
 2 – 6 ปี เพ่ือเฝ้ำระวังและส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำพ
แข็งแรง สูงดีสมส่วน พัฒนำกำรสมวัย จึงก ำหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
ขับเคล่ือนต้นแบบสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย “เล่น
เปล่ียนโลก”

วันท่ี 3 มีนำคม 2564

โครงกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นไปกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำหรับครูปฐมวัย

วันท่ี 10 -11 กรกฎำคม 2564

3 นำงเพ็ญสิริ  ภู่เจริญ หัวหน้ำส ำนักปลัด ส ำนักปลัด โครงกำรอบรมหลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561”

วันท่ี 12 – 14 มีนำคม 2564

1 นำงสมรัก  ช ำนำญจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กองคลัง

สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลทับผ้ึง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

2 นำงอำรี  นวมบุตร ครู กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม



โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “มำตรฐำนท่ัวไป
เก่ียวกับกำรคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่
จ ำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 กำรคัดเลือก
เพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับอำวุโส
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ กำรปรับปรุงโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่ง เทคนิค
กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย”

วันท่ี 4 – 6 เมษำยน 2564

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เลือกต้ังท้องถ่ิน และ กำร
จัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกต้ังอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุค New Normal”

วันท่ี 24 - 26 กันยำยน 2564

โครงกำรอบรมหลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561”

วันท่ี 12 – 14 มีนำคม 2564

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เลือกต้ังท้องถ่ิน และ กำร
จัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกต้ังอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุค New Normal”

วันท่ี 24 - 26 กันยำยน 2564

นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน

ส ำนักปลัด4 นำยปัญญำ  ยอดไพบูลย์



โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “มำตรฐำนท่ัวไป
เก่ียวกับกำรคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่
จ ำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 กำรคัดเลือก
เพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับอำวุโส
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ กำรปรับปรุงโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่ง เทคนิค
กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย”

วันท่ี 4 – 6 เมษำยน 2564

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เลือกต้ังท้องถ่ิน และ กำร
จัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกต้ังอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุค New Normal”

วันท่ี 24 - 26 กันยำยน 2564

6 นำงสำวจิตติมำ  พ่ึงเงิน นักวิชำกำรพัสดุ กองคลัง โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : 
e-GP) ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในส่วนภูมิภำค เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงผ่ำนทำงระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วันท่ี 22 – 23 มีนำคม 2564

7 นำงมยุรี  ชูช่วย ครู กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครู
ปฐมวัยในกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Leaming ด้วย
เทคนิคกำรบริหำรสมองส่วนหน้ำ (Executive 
Function : EF) และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

วันท่ี 23 – 26 มีนำคม 2564

5 นำยระพิน  บำงทวี นักทรัพยำกรบุคคล ส ำนักปลัด



โครงกำรฝึกอบรมเร่ือง “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชนและกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี 2564” 
เพ่ือให้ทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ กำรใช้ระบบสำรสนเทศกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลเบ้ียยังชีพ และแนวทำงกำรโอน
เงินงบประมำณเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุโดยกรมบัญชีกลำง

วันท่ี 2 - 4 กรกฏำคม 2564

โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564

9 นำงสำวขวัญนภัส  จันใด ผู้อ ำนวยกำรกอง
ส่งเสริมกำรเกษตร

กองส่งเสริม
กำรเกษตร โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564

นำงสำวกันทิมำ  สร้อยทอง8 ผู้อ ำนวยกำรกอง
สวัสดิกำรสังคม

กองสวัสดิกำรสังคม



10 ส.ต.ท.บรรจง  พรมเมืองดี ปลัด อบต. อบต.ทับผ้ึง
โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564

11 นำงสำวจีรพรรณ  โฉมเฉิด เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี

กองคลัง
โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564

แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณในสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนำ 2019

วันท่ี 14 กรกฎำคม 2564

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรท ำแบบประเมินตนเอง
 กำรตรวจประเมินและรับรองคุณภำพระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2565

วันท่ี 22 ธันวำคม 2564

13 นำงสำวจุฑำรัตน์  กรอยู่ นิติกร ส ำนักปลัด โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เลือกต้ังท้องถ่ิน และ กำร
จัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน ของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกต้ังอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุค New Normal”

วันท่ี 24 - 26 กันยำยน 2564

12 นำยมัธชำนันท์  มโนฤทธิ
ฌำนนท์

ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

กองสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม



14 นำงสำวลลิตำ  สุทธิสร นักวิชำกำรสำธำรณสุข กองสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรท ำแบบประเมินตนเอง
 กำรตรวจประเมินและรับรองคุณภำพระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย 
ปีงบประมำณ 2565

วันท่ี 22 ธันวำคม 2564

15 นำยบุญส่ง  เมืองวัน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง
ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงำนของรัฐมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                     
และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำง
เด่ียวกัน

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2564

16 นำงสำวยุวดี  เทียนเงิน นักวิชำกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564

17 นำงสำวจุฑำภรณ์  โพธิ เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี

กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2565 ของ อปท.และสถำนศึกษำในสังกัด 
ภำยใต้รูปแบบกำรจ ำแนกแผนงำน/งำน/งบรำยจ่ำย/
ประเภทรำยจ่ำย (ฉบับใหม่ 2564) ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณของ อปท. พ.ศ.2563 และระเบียบว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ.
2562”

วันท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 2564



18 นำยศรำวุฒิ  บัวแก้ว เจ้ำพนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

ส ำนักปลัด
ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงำนของรัฐมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                     
และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำง
เด่ียวกัน

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2564

19 นำยสิทธิพล  ทิน้อย นำยช่ำงโยธำ กองช่ำง
ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงำนของรัฐมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                     
และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำง
เด่ียวกัน

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

20 นำงสำวสุธำสินี  ปำนนำ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ กองคลัง
ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำร
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงำนของรัฐมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                     
และสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในแนวทำง
เด่ียวกัน

วันท่ี 17 มิถุนำยน 2566

21 นำงนงค์นุช  ป่ินทอง ครู กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

โครงกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตพัฒนำกำรเด็กอำยุ
 2 – 6 ปี เพ่ือเฝ้ำระวังและส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำพ
แข็งแรง สูงดีสมส่วน พัฒนำกำรสมวัย จึงก ำหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
ขับเคล่ือนต้นแบบสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย “เล่น
เปล่ียนโลก”

วันท่ี 3 มีนำคม 2564



22 นำงวันเพ็ญ  แสงสำย ครู กองกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

อบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนำควำมรู้และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์”

วันท่ี 11 - 13 พฤษภำคม 2564

22

พนักงำนส่วนท้องถ่ินได้รับกำรฝึกอบรม                                       จ ำนวน    22      รำย
คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ        22×100 = 100

สรุป
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับผ้ึง มีพนักงำนส่วนท้องถ่ินและครู               จ ำนวน    22     รำย

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา
 **ในปีงบประมำณ 2563 มีบุคคลำกรไปอบรมไม่ครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
**ในปี 2564 บุคลกรทุกท่ำนได้อบรมครบท่ำน โครงกำรบำงโครงกำรใช้กำรอบรมผ่ำนออนไลน์ จึงท ำให้ได้รับกำรอบรมอย่ำงท่ัวถึงและครบถ้วน


