
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด  โทร. ๐73 583180                                      

ที ่            - วันที ่             กรกฎาคม  ๒๕63   

เรื่อง   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  
 

1. เรื่องเดิม 
  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ที่ 394/2555  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่  29 ตุลาคม  2555  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  มีค าสั่งให้พนักงานส่วน
ต าบล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2. ข้อเท็จจริง 
 2.1 จากค าสั่งดังกล่าวในข้อ 1 มีพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เปลี่ยนชื่อสกุล โอนเข้ามา
ใหม่มีอาวุโสสูงกว่าคนเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ก่อน และมีพนักงานส่วนต าบลสอบคัดเลือกได้ในสายงานผู้บริหาร  
มีความจ าเป็นต้องโอน ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในวันที่  3  สิงหาคม 2563  
 2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน จะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรายใหม่ในการ รักษา
ราชการแทน เพ่ือปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของหน่วยงานและเพ่ือให้การออกค าสั่งมีสถานะเป็นปัจจุบัน 

3. ข้อระเบียบ  
3.1  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.2 ประกาศคณะกรรมกาพนักงานส่วนต าบลจังหนราธิวาส  เรือ่ง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545  
ข้อ 239 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   การก าหนดให้       

ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลในส่วน
ราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายโดยท าเป็นหนังสือ    

ข้อ 240 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจในการสั่ง การ
อนุญาต   การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติ   หรือด าเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจในการสั่ง  การ
อนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ   หรือด าเนินการ     
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย ระเบียบ    
ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้
ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้   ดังนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 



(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลผู้อ านวยการ
กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(3) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วน
ต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือ 
ข้อ 241 เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  240  โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ

อ านาจนั้น   และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 
ข้อ 242 ในการมอบอ านาจตามข้อ 240  วรรคสอง (1) และ (2)  ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบ
อ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติ ราชการของผู้รับมอบ
อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ 243 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  ในกรณี
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ 244 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ในกรณีที่ไม่มี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ผู้รักษาราชการแทน    ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลายคน   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน   ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จะแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ในกรณีที่ไม่มีผู้
ด ารง   ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น    ผู้รักษาราชการแทนได้   แต่
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง   หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ข้อ 246 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจ

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบ
อ านาจ 

 



ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 

ข้อ 247 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ไม่กระทบกระเทือนอ านาจนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจ
หน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง    ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 248 ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดให้รักษาการในต าแหน่งนั้นได้ 

ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น  ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ  ค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการ
หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  

4. ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

งานการเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด จึงร่างค าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน 
หัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละกรณีดังรายละเอียดที่แนบ 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นสมควร กรุณาลงนามในร่างค าสั่งที่แนบ  

                   
                (นางปัทมาภรณ์  ศรีสังข์) 

                 นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 
 

                            
 
 
 
 
 

 



   
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

ที่   53/2563 
เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

------------------------------- 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการสั่ง
การ  ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในกรณี
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และ
มาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธว  (ก.อบต.จ. นราธิวาส)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 239 - 248 จึงแก้ไขค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลพพร่อน  394/2555  ลงวันที่  29 ตุลาคม  2555  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

1. ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ  ในแต่ละสายงานตาม
โครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ   
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่มอบอ านาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ต าแหน่ง ผู้รับมอบอ านาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขที่ต าแหน่ง  
24-3-00-1101-001 

- 
นายสมชาย  ด าอินทร์ 
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขที่ต าแหน่ง  

24-3-01-2101-001 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายสมพร  ชัยชนะ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-3101-001 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นางปัทมาภรณ์  ศรีสังข์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-3102-001 

งานนิติการและคดี 
นายสมชาย  ด าอินทร์ 
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหหาส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 

งานสวัสดิการสังคม 
นางศศิมา  เนื้อน้อย 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-3801-001 



งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

นายบันทึก  จันทร์เจียม 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-4805-001 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นางสุปรานี  จันทร์น้อย  
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-3103-001 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เลขที่ต าแหน่ง  

24-3-04-2101-001 

งานการเงินและบัญชี 
นางสาวนิรชา  รัตนมณี 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-3201-001 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นางงติม  วิจิตรบรรจง 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
เลขที่ต าแหน่ง  24-3-04-4204-001 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

นางบุญสม   รัตนะ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-4201-001 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง  

24-3-04-2103-001 

งานก่อสร้าง 
นายพันธกร  สุกด า 
ต าแหน่งนายช่างโยธา 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-4701-001 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

นายพันธกร  สุกด า 
ต าแหน่งนายช่างโยธา 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-4701-002 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ต าแหน่ง  

24-3-06-2104-001 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-002 

งานบริการสาธารณสุข 
นายชาติชาย  แก้วเมฆ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
เลขที่ต าแหน่ง  24-3-06-3601-001 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เลขที่ต าแหน่ง  
62-3-00-5107-001 

งานบริหารงานการศึกษา 
นางผกาพรรณ  คงประเสริฐ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-08-4101-001 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นางผกาพรรณ  คงประเสริฐ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-08-4101-001 

2. ให้พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วน ในกรณีที่มีเหตุเร่งด่วน และปลัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ ไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ในขณะนั้น โดยให้ผู้รักษาราชการแทน พิจารณาถึง 
เหตุความเร่งด่วนตามเหตุผลและความจ าเป็น  ดังนี้ 

 



 

 
ต าแหน่งทีร่ักษาราชการแทน ผู้ที่รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขที่ต าแหน่ง  24-3-00-1101-001 
นายสมชาย  ด าอินทร์ 
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-2101-001 

นางปัทมาภรณ์  ศรีสังข์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-01-3102-001 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-2101-001 

นางสาวนิรชา  รัตนมณี 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
เลขที่ต าแหน่ง 242-3-04-3201-001 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-04-2103-001 

นายพันธกร  สุกด า 
ต าแหน่งนายช่างโยธา 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-05-4701-001 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-001 

นายมูฮัมมัดเฟาซัน  หะยีนอ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-06-2104-002 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เลขที่ต าแหน่ง 244-3-08-2107-001 

นายสมชาย  ด าอินทร์ 
ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง 24-3-00-1101-002 

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่  1  กันยายน  2563  เป็นต้นไป 
  
           สั่ง  ณ  วันที่   21  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

           (นายกาหลง  แดงสุวรรณ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด  โทร. ๐73 583180                                      
ที ่            - วันที่   20  มกราคม  256   
เรื่อง   ส ารวจความต้องการพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 

เรียน   หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการทุกกอง 

  ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล(รอบ พ.ศ.2564-2566)โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์ มาปรับ
ใช้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนความคิด และพัฒนาตนเองให้เกิดกับบุคลากรในองค์กร 
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน ต่างๆ ในสายงาน สายวิชาชีพของบุคคลนั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นแนวทางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงวุด จึงขอความอนุดคราะห์ส ารวจความต้องการให้
พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการและอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

 

                                                                                     (นางปัทมาภรณ์  ศรีสังข์) 
                                                                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีส ารวจพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัด  ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

1. นางสาวอรทัย ทองคุปต์ ปลัด อบต. - นักบริหารงานท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
    - งานการเจ้าหน้าที่  
    - งานการเงินและบัญชี  
    - งานพัสดุ  
    - งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  
    - ด้านอื่นๆตามที่สถาบันจัดอบรม  

2. นายสมชาย ด าอินทร์ รองปลัด อบต. - นักบริหารงานท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
    - งานการเจ้าหน้าที่  
    - งานการเงินและบัญชี  
    - งานพัสดุ  
    - งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  
    - ด้านอื่นๆตามที่สถาบันจัดอบรม  

3. นางสุจิน สาศรีสุข หัวหน้าส านักปลัด - งานบริหารทั่วไป 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
    - งานแผนพัฒนาต าบล  
    - งานกฎหมายและคดี  
    - งานควบคุมภายใน  
    - งานการเจ้าหน้าที่  
    - งานสวัสดิการสังคม  
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

 
 



ล าดั
บ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

4. นางสุปราณี จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานแผนพัฒนาต าบล,แผนพัฒนาจังหวัด  
    - งานด้านกิจการสภา  
    - งานด้านงบประมาณ  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

5. นางปัทมาภรณ์ ศรีสังข์ นักทรัพยากรบุคคล - งานการเจ้าหน้าที่  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

6. นางศศิมา เนื้อน้อย นักพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคม  
    - งานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  
    - งานด้านการเกษตร  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

7. นายสมพร ชัยชนะ นักจัดการงานทั่วไป - งานธุรการ  
    - งานการเงินและบัญชี  
    - งานด้านพัสดุภาครัฐ  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

8. นายบันทึก จันทร์เจียม จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    - งานสวัสดิการ  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

9. นางสาวทิพย์พวรรณ์ สุทธิโยชน ์ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ - งานประชาสัมพันธ์  
    - งานธุรการ  
    - งานอ่ืนๆ ตามที่สถาบันจัดอบรม  

 
(ลงชื่อ)............................................. 

(นางสุจิน  สาศรีสุข) 
หัวหน้าส านักปลัด 



บัญชีส ารวจพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัด  กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

1. นางประทุม เพชรปรางค์ ผู้อ านวยการกองคลัง - งานการเงินและบัญชี  
    - งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
    - งานควบคุมภายใน  
    - งานแผนที่ภาษี  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

2. นางสาวนิรชา รัตนมณี นักวิชาการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี  
    - งานจัดท าฎีกา  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

3. นางติม วิจิตรบรรจง จพง.จัดเก็บรายได้ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
    - งานทะเบียนพาณิชย์  
    - งานแผนทีภาษี  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

4. นางบุญสม รัตนะ จพง.พัสดุ - งานพัสดุ  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

5. นางสุดารัตน์ นุเคราะห์วัด ผช.จพง.การเงินและบัญชี - งานตรวจสอบเงินงบประมาณ  
    - งานทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามข้อบัญญัติ  
    - งานตรวจสอบยอดเงินงบประมาณของแต่ละส่วน  

6. นางจรัสศรี สูตแก้ว ผช.จพง.พัสดุ - งานพัสดุ   
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

 
 



 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 
7. นางพิสมัย ปิ่นพรม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนแผนที่ภาษี  
    - งานรวบรวมภาษีต่างๆ  
    - งานด้านอื่นตามที่สถานบัน หรือกรมฯจัดอบรม  
      

 

(ลงชื่อ)............................................. 
       (นางประทุม  เพชรปรางค์) 

     ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีส ารวจพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัด  กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

1. นายจิตติ ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง - งานก่อสร้าง.โยธา,ประมาณราคา  
    - งานควบคุมอาคาร  
    - งานออแบบต่างๆ  
    - งานสาธารณูปโภค  
    - งานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

2. นายพันธกร สุกด า นายช่างโยธา - งานก่อสร้าง,ส ารวจและค านวณโครงการ  
    - งานประมาณราคากลาง  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

3. นางธัญชนก จันทร์คง ผช.จพง.ธุรการร - งานธุรการ  
    - งานการเงินและบัญชี  
    -  งานด้านพัสดุภาครัฐ  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

4. นายประทีป แสงสุวรรณ ผช.นายช่างโยธา - งาออกแบบต่างๆ  
    - งานก่อสร้าง,โยธา,ประมาณราคา  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

5. นายสาธิต มณีแสง ผช.จพง.ประปา - งานสาธารณูปโภค  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

6. นายวสันต์ แดงสุวรรณ ผช.นายช่างเขียนแบบ - งานออกแบบต่างๆ  
    - งานส ารวจ  

 
 



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  
      
      
      

 

(ลงชื่อ)............................................. 
      (นายจิตติ  ศรีสุวรรณ) 
      ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีส ารวจพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

1. นางชนิษา แดงอินทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ - งานางแผนและนโยบาย  
    - งานงบประมาณ  
    - งานกีฬาและนันทนาการ  
    - งานการศึกษา  
    - งานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

2. นางพยอม ชอบเอียด คร ู - งานการศึกษาปฐมวัย  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

3. นางผกาพรรณ คงประเสริฐ จพง.ธุรการ - งานธุรการ  
    - งานพัสดุ  
    - งานบันทึกข้อมูล  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

4. นางพัชรินทร์ จินดาเพ็ชร ผู้ดูแลเด็ก - งานการศึกษาปฐมวัย  
5. นางสาวซารีฮ๊ะ ย าปลี ผู้ดูแลเด็ก - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  
6. นางสาวมาริสา มามะ ผู้ดูแลเด็ก   

 
 

(ลงชื่อ)............................................. 
(นางชนิษา  แดงอินทร์) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 
 



บัญชีส ารวจพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 

1. นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข - งานควบคุมโรคติดต่อ การสุขาภิบาลอ่ืนๆตาม  
      แผนงานสาธารณสุขและข้อบัญญัติ  
    - งานวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและ  
     วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  
    - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบันหรือกรมฯจัดอบรม  

2. นายชาติชาย แก้วเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข - งานควบคุมโรคติดต่อ การสุขาภิบาลอ่ืนๆ ตาม  
    แผนงานสาธารณสุขและข้อบัญญัติ  
    - งานวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิ  
    เคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข  
    - งานเฝ้าระวังโรคระบาด การเผยแพร่ฝึกอบรม  
    การให้สุขศึกษา การจัดท างบประมาณตามแผน  
    งานสาธารณสุข  
    -งานรักษาความสะอาด  
    - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
    - งานส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุข  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบันหรือกรมฯจัดอบรม  

 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หัวข้อเข้าร่วมฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 
3. นายเมธา ทองจันทร์ ผช.จพง.ธุรการ - งานธุรการ  
    - งานการเงินและบัญชี  
    - งานด้านพัสดุภาครัฐ  
    - งานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
    - งานบันทึกข้อมูล  
    - งานด้านอื่นตามที่สถาบัน หรือกรมฯจัดอบรม  

 
 

(ลงชื่อ)............................................. 
(นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 


