
การฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรอบรม 
1. นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ ผอ.กองช่าง หลักสูตร “อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ

จัดท าแปลงสาธิตตามยางพาราดินซีเมนต์” 
   หลักสูตร “ท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส” 

2. นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน “เวทีเสริมแรงสานพลังระดับภูมิภาค 
(Central Hub) เพ่ือเตรียมพร้อมการเป็นต าบล
ต้นแบบ” ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 โดยก าหนดจัดเวที
เสริมแรงสานพลังระดับภูมิภาค (Central Hub) ครั้งที่ 
2 ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลต าบล
พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

   เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการบูรณการข้อมูลสวัสดิการ
สังคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ นักวิเคราะห์ฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ณ 
ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  6 – 7 สิงหาคม 
2564 

   หลักสูตร “บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายของภาครัฐ” 

   เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. นางสาวจริยา  ค าแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตร “ฝึกอบรมและสัมมนาการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และ
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

   เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 

5. นายศุภฤกษ์  สมสะอาด นิติกร หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการละเมิดการทางวินัย
และละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6” 

6. นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ หลักสูตร “อบรมการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ดิจิทัล ระดับชุมชน” 

    



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรอบรม 
7. นายอนุพงษ์ผา ผาค า นายช่างโยธา หลักสูตร “อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ

จัดท าแปลงสาธิตตามยางพาราดินซีเมนต์” 
8. นางสาวรจนารถ  เจียมบรรจง นักวิชาการศึกษา หลักสูตร “โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

9. นางสาวพนม  พุ่มห่าน คร ูอันดับ ค.ศ.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการ
บริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) 
และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด 
(ระบบ NISPA) ประจ าปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรม
เดอะเล็คกาซี่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

10. นายภมร  สงเย็น เจ้าพนักงานป้องกันฯ หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า” 

   อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รุ่นที่ 14 วันที่ 2 -21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง ปทุมธานี 

 
  จ านวนพนักงานส่วนต าบลท่ีครองต าแหน่ง ทั้งหมด 10 คน 

  จ านวนพนักงานที่มีตามสายงาน ทั้งหมด  24 อัตรา 

คิดเป็น 10 x 100 =  41.66 % 
 24  
   

ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) ขององค์การ บริหารส่วนต าบลหาดสอง
แคว พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู ตามต าแหน่งที่มีคน ครอง 9 สายงาน 10 ต าแหน่ง ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 9 สายงาน  คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดจากจ านวนคนที่เข้า
รับการ ฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน  10 คน  เทียบกับบุคลากรทั้งหมดจากแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี จ านวน  24 ต าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 41.66 
  จากการติดตามรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น พบว่ามีปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้  
ปัญหา 1.เนื่องจากมสีถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด 2019 ท าให้บุคลากรหลายๆท่าน ไม่สามารถ
เดินทาวงไปเข้ารับการฝึกอบรมได้ และหน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรมก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 2.บุคลากรที่มีจ านวนน้อยและไม่ตรงตามสายงาน จึงท าให้พนักงานส่วนต าบล 1 ต าแหน่งรับผิดชอบ
หลายงาน และเข้าร่วมอบรมไม่ตรงตามต าแหน่งและสายงาน 
ข้อเสนอแนะ อยากให้การจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลดการสัมผัสและ
ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 

  


