
   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส ำนักงำนปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว                                                                     

ที่                                                  วันที่       16  ตุลำคม  2561           

เรื่อง    กำรจัดท ำแผนนกำรัันนำันักงำนส่วนต ำบล   ปรจจ ำปงงบปรจมำ   ัศ.ศ 2561 - 2563 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 

       ตำมท่ีส ำนักงำนปลัด    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว   ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนนัันนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ปรจจ ำปงงบปรจมำ   ัศ.ศ 2561-2563  ไป
แผล้วเัื่อเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรัันนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ทุกส่วนรำชกำร
ท้ังค จนู้บริหำร , ันักงำนส่วนต ำบลแผลจลูกจ้ำงอบตศ ในกำรส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำเัื่อให้
นู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำได้รับทรำบปัญหำแผลจเข้ำใจบทบำทอ ำนำจหน้ำท่ีของตนในกำรปฏิบัติงำนแผลจ
แผลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในด้ำนต่ำงๆเัื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนแผลจกำรบริหำรงำนของอบตศแผลจ
เัิ่มัูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีปรจสิทธิภำัมำกยิ่งขึ้น  แผต่ยังได้ถูกต้องตำมตำมปรจกำ.ค จกรรมกำร
ันักงำนส่วนต ำบลจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง หลักเก ฑ์แผลจเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   ลงวันท่ี  24 ตุลำคม 2545  หมวด 12 ส่วนท่ี 3  ซึ่งกำรจัดท ำแผนนกำรัันนำันักงำน
ส่วนต ำบลจจต้องมีรจยจเวลำ  3  ปง  ตำมกรอบของแผนนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 

  บัดนี้    ได้ส้ินปงงบปรจมำ รำยจ่ำยปรจจ ำปงงบปรจมำ   ัศ.ศ 2561  แผลจได้เริ่ม
ปงงบปรจมำ รำยจ่ำยปรจจ ำปง  ัศ.ศ 2562  แผล้ว     จึงเห็นควรรำยงำนนลแผนนกำรัันนำันักงำนส่วน
ต ำบล  ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

1 นำยวรเทั  มัจฉำชีั 
ปลัด อบตศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของค จ
นู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อเัิ่ม
ปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น แผลจงำน
ส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ ปรจจ ำปง 
2561 
2อบรมวินัยกำรเงินกำรคลังแผลจข้อสังเกตจำ
กำรตรวจสอบด้ำนงบปรจมำ กำรเงินบัญชี
แผลจกำรััสดุของ สตงศ 
3ศโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรรำชกำรโดย
ธรรมำภิบำลส ำหรับ อปทศปรจจ ำปง 2561 
4ศอบรมเชิงปฏิบัติกำรเัื่อเตรียมควำมัร้อม
บุคลำกรท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำร
เลือกตั้ง 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
12 กันยำยน 2561 
 
 
24 ัฤษภำคม 261 
 
13-16 มิถุนำยน 2561 

2 นำยวรวิช กอบกิจวันนำ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด อบตศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของค จ
นู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อเัิ่ม
ปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น แผลจงำน
ส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ ปรจจ ำปง 
2561 
 

16-19 มกรำคม 2561 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ระยะเวลา 
  2ศโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรรำชกำรโดย

ธรรมำภิบำลส ำหรับ อปทศปรจจ ำปง 2561 
3ศอบรมเชิงปฏิบัติกำรเัื่อเตรียมควำมัร้อม
บุคลำกรท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำร
เลือกตั้ง 

13-16 มิถุนำยน 2561 

3 นำงสำวนภิส  ทนุังษ์ 
นู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
2อบรมวินัยกำรเงินกำรคลังแผลจข้อสังเกตจำ
กำรตรวจสอบด้ำนงบปรจมำ กำรเงินบัญชี
แผลจกำรััสดุของ สตงศ 
3ศโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรรำชกำรโดย
ธรรมำภิบำลส ำหรับ อปทศปรจจ ำปง 2561 
4ศอบรมเชิงปฏิบัติกำรเัื่อเตรียมควำมัร้อม
บุคลำกรท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำร
เลือกตั้ง 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
12 กันยำยน 2561 
 
 
24 ัฤษภำคม 261 
 
13-16 มิถุนำยน 2561 

4 นำยเทัรส  ตุลำรักษ์ 
นู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
2ศโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรรำชกำรโดย
ธรรมำภิบำลส ำหรับ อปทศปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
24 ัฤษภำคม 261 
 

5 นำงสำวน้ ำน้ึง  ทอง.รี 
นักวิเครำจห์นโยบำยแผลจ
แผนน ชกศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
2ศโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรรำชกำรโดย
ธรรมำภิบำลส ำหรับ อปทศปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
24 ัฤษภำคม 261 
 

6 นำงสำวสุภำวดี จันทกิจ 
นักัันนำชุมชน ชกศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
 
 

16-19 มกรำคม 2561 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

  2ศโครงกำรปรจชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจกำร
เบิกจ่ำยเงินแผลจกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เงินกองทุนหลักปรจกนัสุขภำัในรจดับ
ท้องถิ่นฯ 

26 มีนำคม 2561 

7 นำงสำวป ิดำ ังษ์ัันธ์ 
นักทรััยำกรบุคคล ชกศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
 

8 นำงสำวจำรุ ี  โัธิเกษม 
เจ้ำันักงำนััสดุ ปงศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
 

9 นำงดุจดำว สำทรกิจ 
จังศกำรเงินแผลจบัญชี ปงศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
2ศโครงกำรปรจชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจกำร
เบิกจ่ำยเงินแผลจกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เงินกองทุนหลักปรจกนัสุขภำัในรจดับ
ท้องถิ่นฯ 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
26 มีนำคม 2561 
 

10 นำงเบญจรัตน์  สว่ำงไสว 
นวกศกำรเงินแผลจบญัชี ชกศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 
2อบรมวินัยกำรเงินกำรคลังแผลจข้อสังเกตจำ
กำรตรวจสอบด้ำนงบปรจมำ กำรเงินบัญชี
แผลจกำรััสดุของ สตงศ 

16-19 มกรำคม 2561 
 
 
 
 
12 กันยำยน 2561 
 

11 นำงสำวรุจี กล่ินขจร 
เจ้ำันักงำนจัดเก็บรำยได้ 
ปงศ 

1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ระยะเวลา 
12 นำงสำวัิมลรัตน์ สุข 

เจ้ำันักงำนธุรกำร ปกศ 
1ศโครงกำรฝึกอบรมแผลจ.ึกษำดูงำนของ
ค จนู้บริหำร สมำชิกสภำ แผลจันักงำน เัื่อ
เัิ่มปรจสิทธิภำักำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
แผลจงำนส่งเสริมคุ ธรรมแผลจจริยธรรมฯ 
ปรจจ ำปง 2561 

16-19 มกรำคม 2561 
 

13 นำย.ุภวิชญ์  มงคลสุข 1ศโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเท.
ข้ำรำชกำรหรือันักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุ
ใหม่ 

5-10 สิงหำคม 2561 

14 นำงนุขสรำ  โัธิชัย 1ศอบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำน.ึกษำตำมกรอบหลักสูตรกำร.ึกษำ
ปฐมวัย ัศ.ศ2560 รุ่นท่ี 38 

8-14 สิงหำคม 2561 

 

จึงเรียนมำเัื่อโปรดทรำบ 

 

( นำงสำวป ิดำ  ังษ์ัันธ์ ) 
นักทรััยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 
 

                   
ทราบ        ทราบ  

 ( นำยวรเทั  มัจฉำชีั )          ( นำยสมโภชน์  ชินวงค์ ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว                                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 


