
 
                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน โทร.๐73-583180 
ท่ี นธ 77201/-                    วันท่ี    ๒     ตุลาคม    ๒๕๖2 

เร่ือง สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปี    
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

เร่ืองเดิม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development 

Planning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รู้
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ใน
ระบอบ ประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างท่ีดี โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการ พัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้ พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหารและด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้อง
กับบทบาทและภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน เล่มนี้จะ
อ านวย ประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่าง
ดียิ่งแล้วให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประซาซนในพื้นท่ี โดยวิธีดังนี้ 

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีหน่วยงานราชการ/เอกซน     
     จัดขึ้น  
๒. จัดปีกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ    
    พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ 
๓. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ

ลด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
๔. จัดให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้ทัศนศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับภารกิจหน้าท่ี ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นประโยชน์ปีละ ๑ ครั้ง 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ บรรลุ
ตาม วัตถุประสงค์ จึงขอสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดแนบท้าย
นี้ 

ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในการแกอุบรม 
๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่

สามารถ เดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว 
๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่

สามารถ เดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม ่ได้  



- ๒ -  

ประโยซน์ท่ีได้รับ 
ผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่พึงพอใจมากเกี่ยวกับ

การ ฝึกอบรมท่ี อบต.ด าเนินการเอง และส่งไปถึงการแกอบรมกับหน่วยงานอื่น เพราะได้ความรู้มากขึ้น ได้เห็น
รับรู้การ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตนเอง และสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานปัจจุบันได้ในส่วนของสมาขิกสภา อบต. 
ได้ความรู้ใน บทบาทหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ และอื่นๆ ในส่วนพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ก็ได้ ความรู้ ในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง รวมท้ังสิทธิสวัสดิการท่ีจะได้รับเพิ่มขึ้น ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การกระท าผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้
มาประกอบกับการท างานในปัจจุบัน ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านน าแนวคิด ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 
๒. ให้ประกวด/ยกย่องบุคลากรท่ีท าเป็นตัวอย่างได้ ๓. ให้ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                    (นางปัทมาภรณ์  ศรีสังข์) 
                                                                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

- ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด อบต.         ทราบ                                                                            . 

                                                            (นางสาวสุจิน  สาศรีสุข) 
                                                             หัวหน้าส านักปลัด 

-  ความเห็นของปลัด อบต.                  ทราบ . 
 

                                                                                    (นางสาวอรทัย  ทองคุปต์) 
                                                                                              ปลัด อบต. 
- ความเห็นนายก อบต.                      ทราบ          . 

                                                                                       (นายกาหลง  แดงสุวรรณ) 
นายกองค์การท่ีรหารส่วนต าบลพร่อน  



การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การแกอบรมพนักงานส่วนต าบล 

 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

1 นางสาวอรทัย  ทองคุปต์ 
อบต.พร่อน (นักบริหารงาน
ท้องถ่ิน ระดับ กลาง) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน การป้องกันการ
ทุจริต 

30 มกราคม 2562 

การสัมมนาเซิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ กฎหมาย
ปกครองให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัด นราธิวาส 

22 - 23 กมภาพันธ์ 
2562 

โครงการ'ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่อง วิทยุ
คมนาคมของหน่วยงานที่ร่วม ข่ายวิทยุ
คมนาคมของกรมการ ปกครอง รุ่นที่ 6 

19 - 23 มีนาคม 
2562 

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเพ่ือการ ท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หลักสูตร “การ
จัดท าแผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ QGIS” 

2 - 7 เมษายน 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ บรหิารงาน
ให้แก่นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
ผู้อ านวยการกองคลังองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด นราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 

20 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ (QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค การ
เขียนหนังสือราชการ และการ จัดท าผลงาน
ทางวิชาการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” รุ่นที่ 1 

23 - 24 สิงหาคม 
2562 

 



 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

2 นางประทุม เพชรปรางค์  
ผู้อ านวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับ 
ต้น) 

โครงการปีกอบรมการจัดท ารายงาน 
การเงินประจ าปีหมายเหตุประกอบ งบ
การเงิน และการปฏิบัติงานใน ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององศ์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ตาม กฎหมาย
และระเบียบใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
รุ่นที่ 16 

3 - 6 มกราคม 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ องศ์
กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในด้าน การ
ป้องกันการทุจริต 

30 มกราคม 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานให้แก่นายกองศ์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปลัดองศ์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และ ผู้อ านวยการกองคลังองศ์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด 
นราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รุ่นที่ 3 

15 มิถุนายน 2562 

โครงการอบรมเซิงวิชาการหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาองศ์ความรู้ด้านการ เบิก
จ่ายเงินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ฉบับใหม่และด้าน สิทธิประโยชน์ขององศ์
กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน” 

21 - 22 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS)ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ เตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มิหน้าท่ี เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเลือกต้ัง ท้องถ่ิน รุ่นที่ 23 

27 - 30 สิงหาคม 2562 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานชองผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และผู้น าหมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

3 นายจิตติ  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

โครงการปีกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ ใน
การจัดท าราคากลางตาม หลักเกณฑ์
แนวทางและวิธีปฏิบัติใน การก าหนด
ราคากลางก่อสร้างชอง ทางราชการ
ส าหรับองศ์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน” รุ่น
ที่ 2 

30 มกราคม - 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

 



 
 

 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นายจิตติ  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน 
การป้องกันการทุจริต 

30 มกราคม 2562 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ
บุคลากรงานช่างขององคก์ร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562  

22 - 23 กุมภาพันธ์ 
2562 

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการเพ่ือ การ
ท าแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
ขององศ์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
หลักสูตร “การจัดท าแผนที่ แม่บทด้วย
โปรแกรมระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
QGIS” 

2 - 7 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องศ์การ
บริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (QGIS)ข้ันตอนการจัดท า
แผนที่แม่บท ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบควบคุม 
อัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน 
ประปา” ข้ันสูง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 
รุ่นที่ 2/2562 

23 - 25 พฤษภาคม 
2562 

การประชุม และสัมมนาการใช้งาน 
แบบมาตรฐานและโปรแกรมประมาณ 
ราคาของ อปท.จังหวัดนราธิวาส 

13 กรกฎาคม 2562 

โครงการสง่เสริมการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8 สิงหาคม 2562 

ประชุมซี้แจงมาตรฐานกฎหมายและ 
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาซิว
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน การ
ท างาน รุ่นที่ 2 

15 สิงหาคม 2562 

โครงการองศ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้นแบบจัดการน ้าตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน ้าใต้ ดิน) 

22 สิงหาคม 2562 
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ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นายจิตติ  ศรีสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 
2562 

4 นางสาวสุจิน  สาศรีสุขหัวหน้า
ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไประดับ ต้น) 

โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 
การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก 
รายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ ในระดับท้องลิ่นหรือพ้ืนที่ 
กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ 
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ 
องศ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องศ์
การบริหารส่วนต าบลพรอ่น ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (QGIS)ข้ันตอนการจัดท า
แผนที่แม่บท ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 -18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการตรวจติดตามการจัดท าระบบ 
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย 
งบประมาณขององศ์กรปกครองส่วน 
ท้องลิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

8 สิงหาคม 2562 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ‘‘เทคนิค 
การเขียนหนังสือราชการ และการ 
จัดท าผลงานทางวิชาการขององศ์กร 
ปกครองส่วนท้องลิ่น” รุ่นที่ 1 

23 - 24 สิงหาคม 2562 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11-14 กันยายน 2562 

5 นางชนิษา  แดงอินทร์  ( นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

โครงการ'ฝึกอบรมหลักสูตร “การ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP) การฝึกภาคปฏิบัติและ วิธีแก้ไข
ปัญหาในกรณีบันทึกข้อมูล เข้าระบบ
ผิดพลาดของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วน
ท้องลิ่น” รุ่นที่ 1 

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 

 



 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นางช นิษา  แดงอินทร์  ( นั ก
บริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS)ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการสัมมนาเซิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ 
งบประมาณต้านการศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่น
ที่ 13 

15 - 17 มิถุนายน 
2562 

6 นางสาวปารวี มณฑา (นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญ การ) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กล ยุทธ์
ในการจัดท าราคากลางตาม 
หลักเกณฑ์แนวทางและวิธปีฏิบัติใน 
การก าหนดราคากลางก่อสร้างของ 
ทางราชการส าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน” รุ่นที่ 2 

30 มกราคม - 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

ประชุมเซิงปฏิบัติการการใชง้าน ระบบ
ทะเบียนบุคลากร อปท. 
ปีงบประมาณ 2562 

13 มีนาคม 2562 

โครงการประชุมซักซ้อมความเช้าใจ 
การเบิกจ่ายเงินและการบันทึก 
รายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ 
กองทุนผูสู้งอายุที่มิภาวะพ่ึงพิง และ 
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS)ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

การประชุมก ากับติดตามการใช้งาน 
เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประซาซน 
แบบอเนกประสงค์ 

5 กรกฎาคม 2562 

โครงการ'ฝึกการอบรมและพัฒนา 
บุคลากรท้องถ่ิน หลักสูตร “เทคนิค 
การบริหารงานบุคคล การเลื่อนระดับ 
ตามมติ ก.กลาง การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า และ 
สวัสดิการของช้าราซการส่วนท้องถ่ิน” 
รุ่นที่ 1 

21 - 22 กรกฎาคม 
2562 
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ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นางปัทมาภรณ์ ศรสีังข์ (นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

7 นางสุปราณี จันทร์น้อย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ) 

โครงการติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

22 กุมภาพันธ์ 2562 

การประชุมทางวิซาการเพ่ือทบทวน 
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

10 - 11 เมษายน 2562 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ 
ด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง 
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การ 
จัดสวัสดิการลังคม การส่งเสริม 
ศักยภาพชุมซน การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและการซ่วยเหลือประซาซนซอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” รุ่นที่ 1 

20 - 22 เมษายน 2562 

โครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการ เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหารงาน 
บุคคล การจัดท า แผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการ 
จัดท างบประมาณซององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

19 - 20 กรกฎาคม 
2562 

โครงการตรวจติดตามการจัดท าระบบ 
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผลการใซ้จ่าย 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

8 สิงหาคม 2562 

8 นายสมพร  ชัยชนะ 
(นักจัดการงานทั่วไปช านาญ 
การ) 

ประชุมเพ่ือซับเคลื่อนและแกไข ปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมซน “จังหวัด สะอาด” 

19 มกราคม 2562 

 



 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นายสมพร  ชัยชนะ 
(นักจัดการงานทั่วไปช านาญ 
การ) 

การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย การ
รวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะ มูล
ฝอย (Clusters) และเร่งรัดติดตาม 
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

18 เมษายน 2562 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS)ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม 
แนวพระราชด าริ “เปน็เบ้า เป็น 
แม่พิมพ์” 

15 สิงหาคม 2562 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานชอง ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

9 นางบุญสม รัตนะ (เจ้าพนักงาน
พัสดุช านาญงาน) 

โครงการประชุมเชงิปฎิบ้ติการเพ่ือ 
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการ พัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุชองส านักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
สถานศึกษาในสังกัด ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 
11 

17 - 19 มกราคม 2562 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน 
การป้องกันการทุจริต 

30 มกราคม 2562 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2562” 

23 กุมภาพันธ์ 2562 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นางบุญสม  รัตนะ 
(เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน) 

โครงการอบรมเซิงวิชาการหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ 
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่และด้าน 
สิทธิประโยชน์ชององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน” 

21 - 22 เมษายน 2562 

  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีชอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

10 นางสาวนิรชา  รัตนมณี 
(นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ) 

โครงการฝึกอบรมการจัดท ารายงาน 
การเงินประจ าปีหมายเหตุประกอบ งบ
การเงิน และการปฏิบัติงานใน ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ชององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ตาม กฎหมาย
และระเบียบใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 รุ่นที่ 16 

3 - 6 มกราคม 2562 

  โครงการอบรมเซิงวิชาการหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ 
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่และด้าน 
สิทธิประโยชน์ชององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน” 

21 - 22 เมษายน 2562 

  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีชอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพรอ่น ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

  โครงกาฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานชอง ผูบ้ริหาร สมาซิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

11 นางผกาพรรณ  คงประเสริฐ 
(เจ้าพนักงานธุรการช านาญ งาน) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีชอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 
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ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

 นางผกาพรรณ  คงประเสริฐ 
(เจ้าพนักงานธุรการช านาญ งาน) 

โครงการจิตอาสาพระราซทานตาม 
แนวพระราชด าริ “เป็นเบ้า เป็น 
แม่พิมพ์” 

15 สิงหาคม 2562 

โครงการเกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 
2562 

12 นายบันทึก จันทร์เจียม(เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยช านาญงาน) 

โดรงการจัดท าแผนที่ภาษีชอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ชั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการเกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 
2562 

13 นางพยอม ชอบเอียด (ครู คศ.2) โครงการประชุมเซิงปฏิบัติการชี้แจง 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพ 
ครูผูส้อนในการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที่ 8 

5 - 8 เมษายน 2562 

โครงการ “สง่เสริมสถานศึกษาและ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ด้น
สังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเช้าใจ 
เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมิน 
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และ 
กระทรวงที่เกี่ยวช้อง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 : 
ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18 พฤษภาคม 2562 

โครงการ'ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพการบริหารงานของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 
2562 
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ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

14 นางติม วิจิตรบรรจง (เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญ
งาน) 

โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ 
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่และด้าน 
สิทธิประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน” 

21 - 22 เมษายน 
2562 

  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วย โปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมศิาสตร์ 
(QGIS) ชั้นตอนการจัดท า แผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

  โครงการ'ฝิกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาซิก 
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 
2562 

15 นายพันธกร สุกด า (นายช่าง
โยธาอาวุโ) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

16 นางศศิมา เน้ือน้อย(นักพัฒนา
ชุมชนช านาญการ) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

17 นายสมชาย ด าอินทร์(รองปลัด 
อบต.) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

18 นายชาติชาย แก้วเมฆ
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 
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                การแกอบรมพนักงานจ้าง 

 
 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

1 นายประทีป แสงสุวรรณ (ผู้ช่วย
ช่างนายโยธา) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

2 นางพัชรินทร์ จินดาเพ็ชร (ผู้ดูแล
เด็ก) 

โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพ ท่ี 9 
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 

23 - 24 มกราคม 2562 

โครงการ “สง่เสริมสถานศึกษาและ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้น 
สังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมิน 
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 : 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18 พฤษภาคม 2562 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

3 นางสาวซารีฮ๊ะ ย าปลี (ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล พร่อน) 

โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพ่ือ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับ 
ปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 8 

24 - 27 มีนาคม 2562 

โครงการ “สง่เสริมสถานศึกษาและ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ต้น 
สังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมิน 
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 ะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18 พฤษภาคม 2562 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 
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พนักงานส่วนต าบล อบต.พร่อน มี...18.คน 

          ได้เข้ารับการ!เกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร ต่อปี จ านวน..18..คน 

          คิดเป็นร้อยละ...100.....ของพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด 

พนักงานจ้างภารกิจ อบต. มี...8....คน 

         ได้เข้ารับการ!เกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร ต่อปี จ านวน...8...คน คิดเป็นร้อยละ...100....ของพนักงานจ้างทั้งหมด 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ล าดับ ซื่อ - สกุล อบรมหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม 

4 นางธัญชนก จันทร์คง(ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ) 

โครงการ'ฝิกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาซิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11-14 กันยายน 2562 

5 น.ส.ทิพย์พวรรณ์ สุทธิโยชน์ 
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

6 นางจรัสศรี สูตแก้ว (ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมศิาสตร์ 
(QGIS) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

15 - 18 พฤษภาคม 
2562 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

11 - 14 กันยายน 2562 

7 นางพิสมัย ปิ่นพรม (ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บายได้) 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

8 นางสุดารัตน์ นุเคราะห์วัด (ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

โครงการปีกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 - 14 กันยายน 2562 

 


