
บนทกฃอความ
ส่วนราซการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ โทร. ๐-๔๔๖๐๗-๒๑๕ 
ท่ี บร ๗ ๔ ๐ ๐ ๑ / วันท่ี a t y  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการแกอบรมตามโครงการแกอบรมเรื่องการแกอบรมหลักสูตร“การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราขการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินให้สูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๑”
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ตามบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราซการค0าลั่งเลขที่ ๓๐๖/๖๑ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อนุมัติให้ข้าพเจ้า นางณัฐฐ'วี ร่วมกูล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการแกอบรมเรื่องการ 
แกอบรมหลักสูตร “การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยเขิญ 
วิทยากรจากกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่น โดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรม เดอศิตา ปร้ินเซล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ น้ัน

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการแกอบรมเรื่องการแกอบรมหลักสูตร “การเลื่อนตำแหน่งและระดับ
ข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินให้สูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๑” ดังกล่าวแล้ว ขอรายงานผลการเข้าร่วมประขุมโดยสรุป ดังนี

- เป็นการเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายมาตรฐานการ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและองค์ 
ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

- ขอบเขตและสาระของการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย 
พุทธดักราข ๒๕๖๐

- ขอบเขตและแนวทางการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหมในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
ของตำแหน่งอาวุโสและชำนาญการพิเศษ

- ข้อแตกต่างระหว่าง ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ............. กับ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

- แนวทางการกรอกข้อมูลบุคลกรท้องถ่ินแห่งซาติระยะท่ี ๒ ท่ีกำลังจะมืข้ึนในไม่ข้า
- แนวทางการดัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทท่ัวไป (สายงาน ๑/๒)
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทท่ัวไป (สายงาน ๓/๔)
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ฝ่าย/กอง)
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น (รอง/ปลัด)
- การเปลี่ยนตำแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิขาการ
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทท่ัวไป (สายงาน ๓/๔)
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ฝ่าย/กอง)
- การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น (รอง/ปลัด)
- การเปลี่ยนตำแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิซาการ
- คุณสมบัติและเงื่อนไขประเภททั่วไประดับชำนาญงานไปอาวุโสและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนๆ

1/

/  -๒ ■ บัด,น้ี การ!เกอบรมหลักสูตรดังกล่าว...



- ๒ -
บัดนี้ การแกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการแ ก อบรมและเนื้อหาสาระใน 

การแกอบรม ซึ่งข้าพเจ้าพร้อมจะนำความรู้มาเน้นแนวทางในการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยขนํแก่ 
องค์กรและล่งเสริมขวัญและกำลัง ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณสืบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงข่ือ)
(นางณัฐฐวี ร่วมกูล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ 
- เพ่ือโปรดทราบ

(ลงข่ือ)
(นายไขยยนต์ เกมกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
- ทราบ

2 ^

(นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



บ น ท ก ฃ อ ค ว า ม
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ กองคลัง/งานพัสดุ 
ท่ี บร ๗๔๐๐๒/..........................  วันท่ี เดือน มิถุนายน ๒๔๖๒
เรื่อง การรายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการแกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ เพิ่มประสิทธิภาพในการ 

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ท ี่̂ พ )๔๖๒ ลงวันท่ี i.  มิถุนายน ๒๔๖๒ 

อนุมิติให้ข้าพเจ้า นางสาวนติยา มณวีรรณ ตำแหน่ง นกัวิชาการพสัดุชำนาญการ กองคลัง ลังกัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการแกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในสว่นภมูภิาค (สว่นราชการและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ มถินุายน ๒๔๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖ .๐๐ น. ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์หงสพ์นัธ ์ อาคารนวตันญิญา มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏบุรีรัมย์ น้ัน

บัดน้ี การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าวใด้เสร็จส้ินแล้ว ขา้พเจา้ขอรายงานผลการ 
ประชุมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๘.๔๔ น. รายงานตัวลงทะเบียน 
/รับเอกสารคู่มือปรกอบการแกอบรม ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปีดโครงการแกอบรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๔๖๐ การดำเนินการ 
จัดทำแผนต้องมืวงเงิน เกนห้าแสนบาท ต้องมีการจัดทำแผนและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บใชต์ 
ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและนิดประกาศโดยเนิดเผย 
ณ สถานที่นิดประกาศ ชองหน่วยงานชองรัฐ วิธกีารจัดซื้อจัดจ้าง ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีวิธีการจัดซื้อจัด 
จ้างพัสดุ ๓ วิธี ๑. วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป -  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-m arket) -วิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกนิกส์ (e-biddin§) เป็นการประกาศเชิญขวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มืคุณสมบัติตรงตาม 
เงื่อนไฃที่กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอได้ ๒.ว ิธ ีคัดเลือก เป ็นการประกาศเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่ม ี 
คุณสมนิติตรงตามที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามกำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ๓.ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐเชิญซวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
ตามข้อ ๗๘,๗๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาชองวิธีเฉพาะเจาะเจาะใช้อย่างเดียวคือเกณฑ์ราคา ส่วนหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาข้อเสนออื่นๆ เซ่น การบริการหลังการขาย มาตรฐานชองสินค้าและบริการ ด้นทุนของพัสดุ 
นั้นตลอดอายุของการใช้งาน ผลการประมาณผู้ประกอบการ หรือการส่งมอบงาน เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ 
ส่งเสริมหรือสนับสนุน ต้องกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุกครั้ง ซึ่งอย่างน้อยหน่วยงาน 
ชองรัฐต้องกำหนดเลือกใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ เพื่อประกอบกับเกณฑ์ราคา และ 
ต้องกำหนดนํ้าหนักของเกณฑ์ให้ชัดเจน การประกาศเชิญซวนหรือการยกเลิก ประกาศ ต้องมีการประกาศไว ้
๓ ท่ี ดังนี้ ๑.ประกาศชองหน่วยงาน(เว็บไชตํ อบต.) ๒.ประกาศกรมบัญชีกลาง(e-GP) ๓.ประกาศที่หน้า 
อบต.(บอร์ดนิดประกาศ)



ธีเกปฏิบัติการเพิ่มโครงการ -  ประกาศผู้ซบะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์( กรณีจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)) จัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด ้วยระบบอิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-GPjlครงการก ่อสร ้างอาคารโรงจอดรถ โดยผ ู้แทนจาก สำน ักงานคลัง 
จังหวัดบุรีรัมย์

■ ข้าพเจ้า จะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออ่ืนๆ ที่ได้รับในการประซม 
/การอบรม/การสัมมนาA นครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนาที่รับผิดซอบดังนี้

■ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการธีเกอบรมมาใซ้ในหน้าที่รับผิดซอบ และ 
พ ัฒนางานให้เก ิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบ ัติงานเพิ่มมากขึ้นจากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่นๆ ที่ได้ร ับใบการไปประซุม/การอบรม/การสัมมนาA บครั้งนี้ ท่านจะ 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร

■ เห็นควรให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับการธีเกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่รับผิดซอบเพื่อเพิ่มพูน 
ทักษะความรู้ ความมารถและประสบการณ์ และความสามารถมาพัฒนางานที่รับผิดซอบได้ ซึ่งบางครั้งข้อ 
ระเบียบ กฎหมายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเติม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ์อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายกับการปฏิบัตงานได้

เอกสารทIด้จากการไปราซ/การธีเกอบอบรม/มีดังต่อไปนี้ คือ
๑. ค์มีอการใข้งานระบบฉบับย่อยเพิ่มโครงการ -  ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จำนวน ๑ เล่ม

ข้ึนเว็บไซต์( กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ. iVfiลงซอ................L..Y..A1.................... ผ้รายงาน

ลงซ่ือ
(นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๘ ! น ิ'' ^ —ลงซอ................z I ± ..........ะะโะะ.....
( นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

(บางสาว'นิตย์qj\ มณีวรรณ) 
นักวิซาการพัสดุซำนาญการ

ผู้อำนวยการกองการคืกษา รักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



บ น ท ก ฃ อ ค ว า ม
ส่วนราซการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ กองคลัง/งานพัสดุ 
ท่ี บร ๗๔๐๐๒/......................... วันท่ี เดือน เมษายน ๒๔๖๒
เร่ือง การรายงานผลการเข้าร่วมประขุมโครงการประขุมเซิงปฏิบ้ติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบ้ติงานด้านการ

พสัดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ประจำปี ๒๔๖๒ รุ่นท่ี ๓๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ท่ี ๗๐/๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ 

ใหข้า้พเจา้ นางสาวนิตยา มณีวรรณ ตำแหน่ง นักวิซาการพัสดุปฏินัติการ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประขุมเซงิปฏนิติัการเพือ่เพิม่ทกัษะการปฎบิติีงาน 
ดา้นการ พสัดแุละการจดัทำราคากลางงานกอ่สรา้งในระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-GP) 
ประจำป ี ๒๔๖๒ รุ่นท่ี ๓๐ ณ โรงแรมเดอะลอ็ฟท ํ รีสอร์ท ซอยวงศส์วา่ง ๑๙ แซวงวงศส์วา่ง เซตบางซือ่ 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๓- ๔ เมษายน ๒๔๖๒ น้ัน

บดันั ้การประขุมเซงิปฎิบติ้การโครงการดังกลา่วได้เสร็จสิน้แลว้ ขา้พเจา้ขอรายงาบผลการประขมุ 
ตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี

วันแรก รายงานตวัลงทะเบยีน /รับเอกสารคู่มอีปรกอบการ'ปกีอบรม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
การการคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้งทางราซการดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ การคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้ง ตาม 
มาตรา ๔ คอืราคาทใด้มาจากการคำนวณตามหกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการราคากลางกำหนด งาบก่อสร้างท่ีตอ้งคำนวณ 
ราคากลาง ให้หมายรวมถึง การปรับปรุง การร้ือถอน การตอ่เตมิ การซ่อมแซม และยังได้รับความรู้เร่ือง กฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจัดซือ้จัดจ้าง ข้ันตอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจ้าง  ๆ และผู้ท่ีมีอำนาจใน 
การสัง่จา้งตามวงเงนิทีก่ำหนดตาม มาตรา ๑๔ การเปดีเผยราคากลางและรายละเอยีดการคำนวณราคากลาง 
ปกีปฏบิตีกิารจดัทำราคากลางงานกอ่สรา้งในระบบการจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-GP) โครงการ 
ก่อสร้างอาคาร ๔ ข้ัน โดยผู้แทนจากกรมบัญซีกลาง และ สถ.

วันท่ีสอง ปีกปฏินัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ 
อเิล็กทรอนกิส ์ (e-GP) โครงการกอ่สรา้งอาคาร ๔ ข้ัน โดยการคำนวณสตูรทีส่รา้งเอง การจดัทำแบบรายการ 
ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ ปร.๔ ต่อเน่ืองจากวันแรก โดยผู้แทนจากกรมบัญซิกลาง และ สถ.

ขา้พเจา้ จะนำความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ ทักษะ หรีออ่ืนๆ ท่ีใด้รับในการประขุม /การ 
อบรม/การสัมมนา/1นคร้ังน้ี มาเพ่ือพัฒนาท่ีรับผิดซอบดังน้ี

-ข้าพเจ้าจะนำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการปีกอบรมมาใข้ในหน้าท่ีรับผิดซอบ และพัฒนางาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบีติงานเพ่ิมมากข้ึน

จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์ ทักษะ หรืออ่ืนๆ ท่ีได้รับใบการไปประขุม/การอบรม/ 
การสัมมนาAนคร้ังน้ี ท่านจะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร

■ เห็นควรให้พนักงาน เจ้าหนา้ทีเ่ข้ารับการปกีอบรมในหลักสูตรต่างๆทีรั่บผิดซอบเพือ่เพิม่พนูทกัษะ 
ความรู ้ความมารถและประสบการณ ์ และความสามารถมาพฒันางานทีรั่บผิดซอบได้ ซ่ืงบางคร้ังข้อระเบยีบ กฎหมาย 
ต่างๆมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทำใหผู้ป้ฏบิติ้งานไมท่นัต่อเหตกุารณอ์าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบัการปฏบิติ้งาน



เอกสารท!,ด้จากการไปราช/การอบรมสัมมนา/มีดังต่อไปน้ี คือ 
๑.หนังสือระบบการคำนวณราคางานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.คู่มีอช้ันตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
สะพานและท่อเหล่ียม
๓.คู่มีอช้ันตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑก์ารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
๔.การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนกิส์

จำนวน ๑ เล่ม 
จำนวน ๑ เล่ม

จำนวน ๑ เล่ม 
จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

๗!,.........^ .......ร™™
(นางสาวนิตยา มณีวรรณ)
นักวิชาการพัสดุปฎินัติการ

ลงช่ือ................................................
(นางสาวเพ็ญนภา วงคํนางรอง) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง นะรารัมย์)
ผู้อำนวยการกองการคืกษา รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

( นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

•' ฬ 6) 0 ๔ (ริ:๓



บนทกฃอความ
สว่นราซการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ โทร ๐๔๔-๖๐๗๐๒๑ 
ท่ีบร ๗๔๐๐๑/61̂  วันท่ี : เมษายน ๒๔๖๒
เร่ือง รายงานผลการไปประซุม/อบรม/สัมมนา

55̂

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ท่ี ๖ ๙ / ๒๔๔๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ ให้ 

ข้าพเจ้า นางสาวประยูร ประสมสัตย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาขุมขนขำนาญการ เดินทางไปประขุม/การอบรม/การสัมมนา ท่ี 
โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำ๓อ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เร่ืองโครงการแกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาขุมขนบริบท การบริหารจัดการเบ้ียยังขีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเงิน 
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ” ระหว'างวันท่ี ๒๙- ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๒ จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและ 
สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข ร่วมกับขมรมพัฒนาขุมขนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รวมเป็น 
เวลา ๓ วัน

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าท่ีราขการทได้รับมอบหมายได้สำเร็จรเรียบร้อย ข้าพเจ้าขอรายงาน ผลการประขุม/การอง 
รม/การสัมมนา ด้งต่อไปน้ี

วันแรก รายงานตัวลงทะเบีย1น/รับเอกสารคู่มือfประกอบการ่ฝิกอบรม บรรยายปญหาในการปฏิบัติงานระบบสา 
เบ้ียยังขีพของสนเทศเบ้ียยังขีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การแกอบรมเขิงปฏิบัติการประยุกตไข้ระบบ 
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังขีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูล 
และวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบสารสนเทศเบ้ียยังขีพในระบบกับประกาศเบ้ียยังขีพเทคนิคการคำนวณเงินตามข่วง 
อายุ และการคำนวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังขีพ โดยอาจารย์ขาญ นพคุณประธานขมรมพัฒนาขุมขนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราขธานี

วันท่ีสอง เวลา ๐ ๙ .๐ ๐ -๑ ๖ ๓ ๐ น บรรยายเร่ืองแกอบรมเขิงปฏิบัติการประยุกตไนการใข้ระบบสารสนเทศ 
การจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังขีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การรับลงทะเบียนเบ้ียผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้'ป่วยเอดส์ โดย 
การประยุกตไข้โปรแกรม Excel ในการทำประกาศผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังขีพ

วับท่ีสาม ๐๙.๐๐ -  ๑๒. ๐๐ น. บรรยายเร่ือง ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังขีพ 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังขีพ 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี๓ )พ.ศ.๒๔อ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย 
เบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจำปีงบประมาณ 
๒๔๖๒ โดยอาจารย์ขัขวาล วงศ์สรรค์ เบ้ียยังขีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทักษะ หรืออ่ืน  ๆท่ีได้รับในการประขุมในคร้ังบ้ี มาเพ่ือพัฒนา 
งานท่ีรับผิดขอบ ตังบี้

นำความรู้ท่ีได้เข้าอบรมมาใขํในหน้าท่ีรับผิดขอบ และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
จากความรู้ ท่ีได้รับในการประขุมในคร้ังบ้ีจะนำเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร ดังบี้



เห็นควรให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการแกอบรมในหลักสูตรต่างๆท่ีรับผิดขอบเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และ 
ประสบการณ์ และนำมาพัฒนางานท่ีรับผิดขอบได้ ซ่ึงบางคร้ังข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงทำ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการปฏิบัติงานได้

เอกสารท่ีได้รับจากการไปราฃการ/ การอบรมสัมมนา /  มีดังต่อไปน้ี คือ
- หนังสือคู่มือการ'ฝืกอบรมสัมมนา กฎหมายและระเบียบ จำนวน ๑ เล่ม
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงขอ ผู้
( นางสาวประยูร ประสมสัตย์) 

นักพัฒนาขุมขนขำนาญการ

ผู้รายงาน

ความเห็นของผู้บังคับบัญขาเบ้ืองด้น

( นายบรรจง นะรารัมย์)
ผู้อำนวยการกองการคืกษา รักษาราขการแทน 

ปสัดองค์การบริหารส'วนตำบลโนนสุวรรณ

ความคิดเ๘

(นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



)[

__ บนัทกึขอ้ความ
สว่สPิร ,การ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่ี บร ๗๔๐๐๒/ วนั ท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๒
เร ือ่ง รายงานผลการไปประชุม /การอบรม/การสัมมนา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณท่ี ..๖๙../๒๔๖๒....... ลงวันท่ี...๑๔....มีนาคม
๒๔๖๒ ให้ข้าพเจ้า.....นางลาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
เดินทางไปประชุม /  การอบรม/ การสัมมนา /  ท่ี...โรงแรมสกายวิวริสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
..... เร่ือง..โครงการ‘ฝึกอบรมหลักสูตร..” การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมซนในบริบท: การบริหารจัดการเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ “ 
ระหว่างวันท่ี...๒๙ มีนาคม ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม .๒๔๖๒....
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ ร่วมกับซมรมพัฒนา
ชุมซนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย......................................................................
รวมเป็นเวลา.........๓......................วัน

บัดน้ี การปฏิบัติหน้าท่ีราซการท่ีได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าซอรายงาน 
ผลการไปประชุม /  การอบรม/ การสัมมนา /  ดังต่อไปน้ี

วันแรก รายงานตัวลงทะเบียน /  รับเอกสารศู่มีอประกอบการ'ฝึกอบรม บรรยายบีญหาในการ 
ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังซีพฃององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การ‘ฝึกอบรมเซิง 
ปฏิบัติการการประยุกตํใข้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังซีพฃององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การ 
“ตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลและวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังซีพ 
เทคนิคการคำนวณเงินตามซ่วงอายุ การคำนวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังซีพ 
โดย อาจารย์ซาญ นพคุณ ประธานซมรมพัฒนาชุมซนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราซธานิ

วันท่ีสอง เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. บรรยายเรื่อง ฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการการประยุกต์ใข้ระบบ 
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังซีพฃององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
โดยการประยุกต์โข้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังซีพ 

^  โดย อาจารย์ซาญ นพคุณ ประธานซมรมพัฒนาชุมซนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราซธานี
วันท่ีสาม วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
จ่ายเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๖๐ ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๔๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการซององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๓ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒

โดยอาจารย์ซัซวาล วงศ์สวรรค์ ประธานซมรมพัฒนาชุมซนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทย



-๒-
ข้าพเจ้า จะน่าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่น  ๆ ท่ีได้รับใน 

การไปประซุม/การอบรม/การสัมมนา/ในครั้งนี้มาเพื่อพัฒนางานที่รับผิดซอบดังนี้
น่าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมมาใข้ในหน้าท่ีรับผิดซอบ และพัฒนางานให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่นๆ ท่ีได้รับในการไปประซุม /  

การอบรม /  การสัมมนา /  ในคร้ังน้ี ท่านจะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร ดังน้ี

-เห็นควรให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการแกอบรมในหลักสูตรต่างๆท่ีรับผิดซอบเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู้และประสบการณ์ และสามารถน่ามาพัฒนางานท่ีรับผิดซอบได้ ซ่ึงบางคร้ังข้อระเบียบ กฎหมายต่างๆมี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการปฏิบัติงาน 
ได้

เอกสารท่ีได้รับจากการไปราซการ /  การอบรมสัมมนา /  มีดังต่อไปน้ี คือ
หนังสือคู่มีอการแกอบรมสัมมนา กฎหมายและระเบียบ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงซอ ผู้รายงาน
(.นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง...) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นซองผู้บังคับบัญซาเน้ีองต้น

ลงขอ
(...นายบรรจง นะรารัมย์...... )

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

(.นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี .......)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



บันทึกข้อความ
ส่วนราซการ 
ที บร ๗๔๐๐๔/

องการศึกษาฯ โทร ๐-๔๔๖๐-๗๒๑๔
วันที ๔ เมษายน ๒๔๖๒

เร่ือง รายงานผลการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราซการ พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน เซิงปฏิบัติการเพ่ือเพิมทักษะให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ตามคำส่ัง /  หนังสือ /  บันทีกข้อความ ท่ี ๖ ๘ / ๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ 
โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนการตำเนินการทางวินัยของข้าราขการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน เซิงปฏิบัติการเพ่ือ 
เพ่ืมทักษะให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ 
รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ -  ๓ เมษายน ๒๔๖๒ ณ โรงแรมเดอ ศึตา ปร๊ินเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ วัน

^  บัดนี้การอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนการตำเนินการทางวินัยของข้าราซการ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน เซิงปฏิบัติการเพื่อเพื่มทักษะให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ รุ่นท่ี ๑ ได้เสร็จส้ินแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการเข้าอบรม ดังน้ี

วันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๒ ข้าพเจ้าเข้าลงทะเบียน/รับเอกสารที่สถานที่อบรมและรับฟ้งการมอบ 
นโยบายการปฏิบัติงาน โดย รองผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้รับฟ้งการบรรยายในหัวข้อ
กระบวนการและข้ันตอนการตำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดย นายทองใบ หนูไพล (ผอ. กลุ่มงาน 
มาตรฐานฯ สถจ. นครราขสีมา) ได้บรรยายเกี่ยวกับ

- กระบวนการตำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ว่าถ้าหากมีพนักงานส่วนตำบลท่านใด 
กระทำความผิดถึงขั้นต้องมีการตำเนินการทางวินัย ควรตำเนินการอย่างไรไม่ให้ผิดขั้นตอนและกระบวนการ 
ตำเนินการทางวินัย เพราะถ้าหากการตำเนินการทางวินัยกับผู้ที่กระทำความผิด ตำเนินการผิดขั้นตอนอาจทำให้การ 
ตำเนินการดังกล่าวไม่ขอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่จะใข้ประกอบการ 
ตำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตำบลท่ีกระทำความผิด

^  . วันท่ี ๒ เมษายน ๒๔๖๒ เปีนการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตัวอย่าง (กรณีศึกษา) โดยคณะวิทยากร
จาก สถจ. บุรีรัมย์ ได้แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าอบรมจาก อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอนางรอง และอำเภอบ้านใหม่ไขยพจน์ 
อย่กลุ่มด้วยกัน โดยให้หัวข้อกรณีตัวอย่างเรื่อง พนักงานส่วนตำบลกระทำความผิดกรณีครอบครองยาเสพติด
ประเภทที่หนึง และเสพยาเสพติดประเภทที่หนึ่ง จนทำให้ถูกคุมขังในเรือนจำทำให้ขาดราฃการเกิน ๑๔ วัน 
ข้าพเจ้าได้ร่วมตำเนินการลำดับขั้นตอนการตำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลท่ีกระทำความผิด (กรณีศึกษา) 
และเปีนตัวแทนกลุ่มในการบรรยายสรุปข้ันตอนในการตำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลท่ีกระทำความผิดทาง 
วินัย

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๔๖๒ เปีนการบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการสอบสวนและ
กรณีความผิดปรากฏขัดแจ้ง และการตำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราขการ การอุทธรณ์ ละการร้องทุกข์ 
โดย นายประวิทย์ เปร่ืองการ ได้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวนว่าถ้ามีผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะ 
ทำอย่างไรท่ีจะได้ข้อมลอย่างถกต้อง ตลอดจนหากตัวเราเองที่กระทำความผิดเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ตัวเราเองมี
ความผิดน้อยท่ีสุด และถ้าหากผู้กระทำความผิดต้องการอุทธรณ์ จะต้องอุทธรณ์ภายในก่ีวัน



จากการเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้รับความรู้พอสมควรและ5 

มาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(ลงซ่ือ) ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

-ทราบ

(ลงซ่ือ)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ะนำความรู้พ่ืได้


