
 



 
 

 

 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
********************************** 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นไปตามกฎ  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    ได้แก่  การวางแผนอัตราก าลัง  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย  การสรรหาคนดีคนเก่ง  การพัฒนาบุคลากร  การ 
สรรหาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบรายงาน



 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผนก าลังคน 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ถึง 2566 

 
1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดมีโครงสร้างการแบ่งงาน
และระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 
2.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดมีการก าหนดประเภท
ต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ
อ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร 
4.เพ่ือใช้ในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566  ได้ภายในวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยโจดประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  
3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566  ในวันที่  11  
กันยายน  2563 

 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ควรวิเคราะห์ปริมาณงาน
ของแต่ละต าแหน่งเพื่อ
ความเหมาะสมในการ
ก าหนดต าแหน่งและ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

2) การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
   ด าเนินการตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  โดยการ
สรรหาพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างทดแทน
อัตราก าลังที่ว่าง 

 
-เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การบริหารจัดการอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร  
มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานภายในองค์กร 

 
ความส าเร็จในการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรทดแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง  

 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือ
ทดแทนในต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถบรรทุกขยะ) 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.คนงาน  
   สังกัดส านักปลัด จ านวน 2 อัตรา 
   สังกัดกองการศึกษา จ านวน 3 อัตรา 

 
ควรมีการด าเนินการตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังโดยมุ่งเน้นให้มี
อัตราก าลังที่ว่างไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จ านวน   
2  ครั้ง  คือ 
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่   
1 ต.ค.2563 ถึง  31 มี.ค.
2564 
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  
1 เม.ย.2564ถึง 30 
กันยายน 2564 

 
1.เพ่ือประเมินศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
2.เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  เลื่อนเงินเดือน  
เลื่อนขั้นค่าจ้าง  เลื่อนค่าตอบแทน  
ต่อสัญญาจ้าง 
3.เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากร 

 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทันภายในระยะเวลา 

 
ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  จ านวน  2  ครั้ง  ครบทุก
ต าแหน่ง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาตามหนังสือ
สั่งการก าหนด   
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

4) การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย 
   4.1  ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานสังกัด อบต.ห้วย
โจดปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

 
 
เพ่ือให้พนักงานสังกัด อบต.ห้วย
โจดใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน   

 
 

ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
สังกัด อบต.ห้วยโจด ทีร่ับทราบ
ประมวลจริยธรรม 

 
 
ด าเนินการจัดท าประกาศเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างสังกัด อบต.ห้วยโจด  ได้รับ
ทราบประมวลจริยธรรม,การชี้แจง
ในการประชุมประจ าเดือน 
 

 

  4.2  โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน    

เพ่ือให้พนักงานในสังกัด อบต.ห้วย
โจดมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ 

ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่
เข้าร่วมโครงการ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างสังกัด อบต.ห้วย
โจด  ร้อยละ 90  เข้าร่วมโครงการ
ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 

   4.3  โครงการจิตอาสา
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัด
คลองยาง 

เพ่ือให้พนักงานในสังกัด อบต.ห้วย
โจดมีจิตอาสา  มีการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่
เข้าร่วมโครงการ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างสังกัด อบต.ห้วย
โจด  ร้อยละ 90  เข้าร่วมโครงการ
ในวันที่  13  ตุลาคม  2563    
ณ วัดคลองยาง หมู่ที่ 3 ต าบลห้วย
โจด 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

5) การสรรหาคนดีคนเก่ง 
   การยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

 
1.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
พนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนดีเด่น 
2.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
ความส าเร็จของการด าเนินการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนดีเด่น 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
อย่างเป็นธรรมเสมอภาคและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ควรพิจารณาสรรหาคนดีคน
เก่งตามผลการประเมินด้วย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 
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6) การพัฒนาบุคลากร 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 
1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
แนวทางการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการเงิน  การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รุ่นที่ 1 
2.โครงการสัมมนาการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
ควรพิจารณาส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
หลักสูตร ความรู้ที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 

 



-7- 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

  3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25643.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การเบิกจ่ายเงินเดือน 
ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online และแนวทางการป้องกัน
การทุจริต ข้อทักท้วงเรียกเงินคืน
เกีย่วกับกรณีการเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 
   6.1  จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

  5.โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว 
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ค านวณค่าเสื่อมราคาเพ่ือปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา และการบันทึกบัญชี
ระหว่างกันของหน่วยงานภายใต้
สังกัด อปท. (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

7) การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 
   แผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปี 2564 

 
 
มีการวางแผน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน 
การจัดกรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์กร มีความคล่องตัว
ต้อการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร รวมทั้งมีการประเมินผล
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 
 
1.ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง
สอดคลองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของหน่วยงาน 
2.น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลทุกด้าน 
3.เส้นทางความก้าวหน้าของสาย
อาชีพ 

 
 
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปี 2564 
2.จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 
3.มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 
 
เห็นควรส่งเสริมให้พนักงาน
เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ส าหรบัคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 
    กิจกรรม 5 ส. 

 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
อบต.ห้วยโจดมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  มีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน  ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคที่ป้องกันได้   
 
 
 
 
เพ่ือจัดสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
ให้สะสาง สะอาด สร้างนิสัย  
สะดวก  สุขลักษณะ     
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน 
 

 
จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ความส าเร็จในการสภาพแวดล้อม
ในการท างานมีความปลอดภัย มี
ชีวอนามัยที่เหมาะสม 

 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  ในวันที่  11  ธันวาคม  
2563  ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
 
 
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่เหมาะสม 
 

 
ควรด าเนินกิจกรรมเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
 
 
 
 
 
ควรปรับปรุงสถานที่ท างานให้
มีความเหมาะสมกับจ านวน
บุคลากรและเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา/สถานที่ 
1 (1) นางสุรีย์พร  บุญสร้าง 

รองปลัด อบต.ห้วยโจด 
(2) นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
การเงิน  การบัญชี และการพัสดุของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รุ่นที่ 1 

วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนน

รามค าแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 

2 (1) นางสุรีย์พร  บุญสร้าง 
รองปลัด อบต.ห้วยโจด 
(2) นางสาวเยาวลักษณ์  อภิญญาณานันท์ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(3) นางอนงค์  ศรีชาญชัย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
(4) นางบุญส่ง  ปุ้ยนอก 
คร ู
(5) นางวชิรา  พันธะกุล 
คร ู

โครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

3 (1) นางสุรีย์พร  บุญสร้าง 
รองปลัด อบต.ห้วยโจด 
(2) นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
(3) นางสาวญาณ์นิษฐา สุขศิริปัญโญ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
(4) นางวิไลลักษณ์ จันทร์ภูวงศ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

25 – 27 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์  

บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค 
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

4 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การเบิกจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ข้อทักท้วงเรียกเงินคืน
เกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 – 4 เมษายน 2564 
ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์  

บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค 
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา/สถานที่ 
5 นางสาวพรชิตา  แก้วม่วง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ท า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว 

7 เมษายน 2564 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว 

อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

6 (1) นางสุรีย์พร  บุญสร้าง 
รองปลัด อบต.ห้วยโจด 
(2) นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการค านวณค่า
เสื่อมราคาเพ่ือปรับปรุงค่าเสื่อมราคา และ
การบันทึกบัญชีระหว่างกันของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด อปท. (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

30 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์  

บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค 
อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง 
วันที่  13  ตุลาคม  2563  ณ วัดคลองยาง  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  

***************************** 
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รูปภาพท าความสะอาดโครงการกิจกรรม 5 ส. 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

************************************** 
 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน

จ้าง  ผู้น าชุมชน  อสม.  อปพร. 
ระหว่างวันที่  15 – 17  มีนาคม  2564  ณ จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดระยอง 

*************************** 
 

  
 

 
 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

วันที่  11  ธันวาคม  2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
****************************************** 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


