บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง โทร 045-210437
ที่ อบ 82901/95
วันที่ 5 ตุลาคมคม 2564
เรื่อง รายงานการบริหารและการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ในรอบปีงบประมาณ 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
เรื่องเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64– ๒๕66 เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศั กยภาพของพนักงานส่วนตาบล
ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) นั้น
ข้อเท็จจริง
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง ขอรายงานการบริหารและ
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ในรอบปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๑5
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
3. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ ๒๕64– ๒๕66 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกลาง
4. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ความเห็นหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา)
หัวหน้าสานักปลัด

ความเห็น/…..

-2ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
..............................................................................................................................................................................
ส.ต.ท.
( สุทธิชยั สารีบุตร )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง
..............................................................................................................................................................................
ส.ต.ท.
( สุทธิชัย สารีบุตร )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง

การบริหารและการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตาบล ในรอบปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
สิบเอกนิธิทัศน์ ทองทับ
นางสาวนุชจรี สุภดล
นางสาวเบญญาภา สอนสุด

ตาแหน่ง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ

ระดับ(เดิม)
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ

ระดับ(ใหม่)
ชานาญงาน
ชานาญงาน
ชานาญการ

วันที่เลื่อน
หมายเหตุ
11 ม.ค.64 คาสั่งที่13/2564 ลว.11ม.ค.64
5 มี.ค.64 คาสั่งที่102/2564 ลว.7 เม.ย.64
1 มี.ค.64 คาสั่งที่104/2564 ลว.7 เม.ย.64

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ที่
1

2

3

4

การบริหารและการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง การเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่
ชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
14 – 16 ต.ค. 2563
1.นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง
งบประมาณ พ.ศ.2564
2.นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา
3.นางสาวเบญญาภา สอนสุด
4.นางสาวปราณี นัยพรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีและการจัดทา
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563
1.นางเพ็ญคา บุญขาว
รายงานการเงินประจาปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
2.นางพัชรา สุขกุล
ท้องถิ่น(E-Laas) ประจาปีงบประมาณ 2563 และถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
3.นางสาววไลพร ระวังดี
การบัญชีภาครัฐสาหรับปีงบประมาณ 2564
4.นางวิไลวรรณ วงค์ตรี
โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
6 – 8 พ.ย. 2563
1.นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง
บริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
2.นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
3.นายสันติ ชานาญเวช
2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การ
20 – 22 พ.ย.2563
1.นางเพ็ญคา บุญขาว
ปิดบัญชี การจัดทารายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.นางสาวปารตรี คูณตุ้ม
ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ E-Laas ตามแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อ
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพือ่ ปรับเข้าบัญชีภาครัฐตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ

ที่
ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรควบคุมพัสดุ การจัดทาทะเบียน
คุมครุภัณฑ์ การจาหน่ายด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลาด
วิธีการโอน แปรสภาพหรือทาลายพร้อมจาลองการขายทอดตลาด การ
บันทึกจาหน่ายในระบบบันชีคอมพิวเตอร์ E-Laas
6 โครงการอบรมหลักสูตร“การประเมินผลงานทางวิชาการสาหรับการเลื่อน
ระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ”
7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบKTB
corporate online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบันชีหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ Excel
การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้การรับเงิน การจ่ายเงินผ่าน
ระบบ KTB corporate online การชาระภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง และ
อื่นๆผ่านธนาคาร กฎกระทรวง กาหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่
20 – 22 พ.ย.2563

ชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
1.นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง
2.นายชาญชัย ศรีแสง
3.นางวิไลวรรณ วงค์ตรี

27 – 29 พ.ย. 2563

1.นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ
2.นายสันติ ชานาญเวช

18 – 20 ธ.ค. 2563

1.นางเพ็ญคา บุญขาว

5 – 7 ก.พ. 2564

1 – 3 เม.ย. 2564

1.นางเพ็ญคา บุญขาว
2.นายชาญชัย ศรีแสง
3.นางพัชรา สุขกุล
4.นางสาวโชติกา สายสมบัติ
5.นางลาไย วงค์ใหญ่
6.นางสาวปารตรี คูณตุ้ม
7.นางวิไลวรรณ วงค์ตรี
1.ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร
2.นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง
3.นางเพ็ญคา บุญขาว
4.นายชาญชัย ศรีแสง
5.นางพัชรา สุขกุล
6.นางสาวปารตรี คูณตุ้ม

หมายเหตุ

ที่
ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
10 โครงการฝึกอบรม การบันทึกบัญชีระหว่างกัน ของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเบิกจ่ายเงินและการจัดทาฎีกาอย่าง
ละเอียดของโรงเรียน/ศพด.

ระหว่างวันที่
9 – 11 เม.ย. 2564

11 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ กิจกรรม
การอบรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

14 – 18 มิ.ย. 2564

12 โครงการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ การ
จัดสวัสดิการแก่เด็กแรกเกิด

25 – 27 มิ.ย. 2564

ชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
1.นางจิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์
2.นางสาวโชติกา สายสมบัติ
3.นางพัชรา สุขกุล
4.นางสาวปารตรี คูณตุ้ม
5.นางลาไย วงค์ใหญ่
1.นายไพทูล เนตรพันทัง
2.นายดุสิทธิ์ พรทิพย์
3.นายวุฒิพัน หาญณรงค์
1.นางจิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์
1.นายไพทูล เนตรพันทัง
3.นายศรายุทธ แสงทอง

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หมายเหตุ

