
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ชื่อหลักสูตร โครงการ/ค าสั่ง อบต.บ้านเกาะ 

๑ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต./รอง ปลัด อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นายสมเกียรติ  น้้ารอบ 
นายนครินทร์  สุรภาพ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ          
 

2 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ้านวยการกองคลัง หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นางวราภรณ์ สาระมาศ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ    
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท้าค้าชี้แจงข้อทักท้วงของส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจากการด้าเนินงานตามหน้าที่และอ้านาจขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ้าปี 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปุระนคร 
ถนนราชนิคม อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช .       

3 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ้านวยการกองช่าง หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
นายภูสิทธิ์  มังสาทอง 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ          
 

4 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส้านักปลัด หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
นางสาวประวีณยา  สุวรรณพงศ์ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท้าค้าชี้แจงข้อทักท้วงของส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจากการด้าเนินงานตามหน้าที่และอ้านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปุระนคร 
ถนนราชนิคม อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ 



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ชื่อหลักสูตร โครงการ/ค าสั่ง อบต.บ้านเกาะ 

5 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นายสมพร  ชูสังกิจ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ               

6 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นายภคณัฐ  วิปุลานุสาสน์ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ 
2. หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น “หัวใจ
บริหารงานบุคคล” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมบรรจงบุรี       
อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

7 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นางสาววไลพร  ชะละจิตต์ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ   
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช      
 

8 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นางวันดี  ทองใบใหญ่ 
นางศุวนาถ  เทวะบุรี 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ    
2. หลักสูตร การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส้าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 - 20  กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร    
      



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ชื่อหลักสูตร โครงการ/ค าสั่ง อบต.บ้านเกาะ 

9 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นางสาวกนกรัตน์  เจียรมาศ 

1. หลักสูตร การจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และการจัดท้าฎีกาเบิกจ่ายของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ้าปี 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11  มีนาคม 2563  ณ 
โรงแรมริเวอร์ไซด ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท้าค้าชี้แจงข้อทักท้วงของส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจากการด้าเนินงานตามหน้าที่และอ้านาจขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ้าปี 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปุระนคร 
ถนนราชนิคม อ้าเภอเมืองนครศีรธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันอังคารที่ 23  กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ    
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หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นางสุดารัตน์  แก้วคุ้มภัย 

1. หลักสูตร การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส้าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 - 20  กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร    
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ       

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นายสุรินทร์  พินทอง 

1. หลักสูตร การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส้าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 - 20  กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร    
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ          



ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ชื่อหลักสูตร โครงการ/ค าสั่ง อบต.บ้านเกาะ 

  12 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นางสาวจามรี  มูลสังข์ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ       
 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
นายสุเชษ  แสนกล 
 
 

1. หลักสูตร การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจ้าปี 
2564 ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมปุระนคร อ้าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประเภทพนักงาครูองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับครู  หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 

14 นางสาวจิรา  กลิ่นโลกัย 1. หลักสูตร โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ          

15 นางจิรภา  ราชนาวี 1. หลักสูตร โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประเภทพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ชื่อหลักสูตร โครงการ/ค้าสั่ง อบต.บ้านเกาะ 

1 นางสาวศรีสุดา ศรีปัญญา 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ        
 

2 นายอิสระ กลิ่นวาโย 
 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ        
 

3 นายอัมพร เดชสุข 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ        
  

4 พนักงานจ้างทุกต้าแหน่ง 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ต้าบล และพนักงานจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเกาะ        
  

 


