
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานปลัด     องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก                                       

ที ่  สส 71101/- วันท่ี     7    ตุลาคม  2562 

   เรื่อง สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
    

ตามที่ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการพัฒนาและเพ่ิมความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก มีพนักงานสวนตําบล และพนักงานคร ูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 13 ราย คิดเปนรอยละ 92.86 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

   (นายวิษณ ุคชรัตน) 
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 

- เพื่อโปรดทราบ 

 
(นายวิษณุ คชรัตน) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักปลัด 

- เพื่อโปรดทราบ 

 
(นางสาวสรวีย  ตาเดอิน) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

-  เพื่อโปรดทราบ 

 
(นางสาวสรวีย  ตาเดอิน) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน   
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- ทราบ 

 
(นายอภินันท   พัฒนาการพนิช) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 



  สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

1 นายพรชัย ใจเพ่ิม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารทองถิ่น ระดับกลาง) 

1. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขใน
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินภายใตบริบทของการ
ตรวจสอบที่เขมขนและ 
ทิศทางการบริหารงานทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

23 – 27 ตลุาคม 
๒๕61  

โรงแรมรอยัลแมโขง 
หนองคาย อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดหนองคาย 

 

2 นางสาวสรวีย  ตาเดอิน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารทองถิ่น ระดับตน) 

1. อบรมการปรับปรุงบัญชี การปด
บัญชี การจัดทํารายงานการเงิน
ประจําป และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
ประจําป 2562 

4 – 6 
พฤศจิกายน  
๒๕61 

โรงแรมริเวอรไซด เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 

 

   2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงานดานการพัสดุละการ
จัดทําราคากลางงานกอสรางในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ประจําป 
2562 

24 – 25 
ธันวาคม ๒๕61  

โรงแรมเดอะล็อฟท รีสอรท 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 

   3.ประชุมสัมมนา “นายจางมีหนาที่
นําสงเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 
2560” 
 
 

29 พฤศจิกายน 
๒๕61 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

 



 
 

- ๓ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

   4. หลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติและการ
จัดทํางบประมาณตามแนวทางท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด” รุนที่ 4 

7 – 9 กุมภาพันธ 
๒๕62 

โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

   5. หลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (e-LAAS) ประจําป พ.ศ. 
2562” รุนที่ 2 

11 – 15 
กุมภาพันธ  
๒๕62  

โรงแรมริเวอรไซด 
กรุงเทพมหานคร 

 

   6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ” รุนที่ 
25 

14 - 15 มีนาคม 
2562  

โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

   7. อบรม หลักสูตร“หลักเกณฑ
ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2563ฯ” รุนที่ 2 

17 – 19 
พฤษภาคม ๒๕
62  

โรงแรมรอยัล ซิตี ้
กรุงเทพมหานคร 

 

   8. อบรมคณะกรรมการศนูยยุติธรรม
ชุมชนรุนที่ 17 

24 – 26 
เมษายน 2562  

โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

   9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประเมินเกณฑชี้วัด
และคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

30 เมษายน 
2562  

โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 



 
 

- ๔ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

   10. หลักสตูร “การบริหารราชการ
ทองถิ่น ภายใตพระราชบัญญัติทองถิ่น
ที่กําหนดใหม” 

13 – 16 
กรกฎาคม ๒๕62  
 

โรงแรมบูติค ซิตี้ โฮเต็ล 
พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

   11. หลักสูตร “การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563ฯ” 

12 – 14 
กรกฎาคม ๒๕62  

โรงแรม เอเชีย ชะอํา  
อ.ชะอํา จ.เพชรบรุี 

 

   12. หลักสูตร “การเตรียมความพรอม
ในการปดบัญชีประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแนวทางการยกเลิก
บัญชีระบบมือฯ รุนที่ 4” 

6 – 8 กันยายน 
๒๕62  

โรงแรม รอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร 

 

   13. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติโดย
การเรียนรูเพ่ือเตรียมพรอมลงสมัครรับ
เลือกตั้งภายใตกฎหมายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นและบทบาทการประชุมสภา
ทองถิ่นในหนาที่ประธานสภาทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นอยางไรใหถูกตอง” รุนที่ 6 

13 – 15 
กันยายน ๒๕62  
 

โรงแรม เอเชีย ชะอํา  
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

 

3 นายชูศกัดิ์  เกิดชาง หัวหนาสํานักปลัด - - -  

4 นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1. อบรมการดาํเนินงานเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุนที่ 8 

26 เมษายน 
2562 ณ  

โรงแรมอะเดรียติกพาเลช 
ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 

 

   2. อบรมหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน 
รุนที่ 23 

6 – 27 
กรกฎาคม 2562 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

 



 
 

- ๕ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

5 นางสาวณัฐวรรณ เอ้ียงผล นิติกรปฏิบัติการ 1. โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง อนาคตทองถิ่นไทย
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และราง
กฎหมายบุคลากรทองถ่ินฯ 

10 – 12 ตุลาคม 
๒๕61 

โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   

 

   2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

17 ธันวาคม ๒๕
61  

หองประชุมซี โรงแรมไมดา 
เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี   

 

   3. หลักสูตรการไกลเกลี่ยและระงับขอ
พิพาทในชมุชนระดับตน 

20 - 22 
ธันวาคม ๒๕61  

โรงแรมริเวอรไลน เพลส 
จังหวัดนนทบุร ี

 

   4. โครงการเสริมสรางความสัมพันธ
เครือขายศูนยดํารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

วันที่ 24 - 26 
มกราคม ๒๕62 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โรงแรมริเวอรวิวเพลสอยุธยา 
ตําบลประตูชัย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

 

   5. หลักสูตรวินัยเบ้ืองตนสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

25 – 26 
เมษายน ๒๕62  

ผึ้ง-หวาน รีสอรท แอนด สปา 
แควใหญ อ.เมืองฯ จ.
กาญจนบุรี 

 

   6. หลักสูตร “นิติกร” รุนที่ 30 4 - 30 มิถุนายน 
2562  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

 

   7. หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีดีของราชการสวนภูมิภาค
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําป พ.ศ. 2562” 

15 – 16 
สิงหาคม ๒๕62  

โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

 



 
 

- ๖ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

   8. โครงการเสริมสรางความสัมพันธ
เครือขายศูนยดํารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําป พ.ศ. 2562  

22 - 23 
สิงหาคม ๒๕62  
 

โรงแรมนางพญาผึ้ง  
ฮิลลรีสอรท อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

 

6 นายวิษณุ คชรัตน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1. หลักสูตร“การประเมินผลงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพ่ือใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562” 

6 – 9 มกราคม 
๒๕62  
 

โรงแรมอเล็กซานเดอร แขวง 
หัวหมาก เขต บางกะป 
กรุงเทพมหานคร 

 

   2. หลักสูตรการจัดทําแบบประเมิน 
“ปรับปรุงตําแหนงและเลื่อนระดับ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประเภท
วิชาการและระดับทั่วไป การเลื่อน
เงินเดือนขาราชการคร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และการโอนระหวาง 
อปท. (ใหม)” รุนที่ 5 

11 – 13 
มกราคม ๒๕62 

โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

 

   3. ประชุมชี้แจง ระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทางการเบิกจายสิทธิขาราชการ
ทองถิ่น และการเขาใชงานโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ. 2562 

23 มกราคม  
๒๕62  

โรงแรมลองบีช อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

 

   4. หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ และการดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับนักทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ” รุนที่ 5 

17 – 19 
พฤษภาคม ๒๕
62  

โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

 



 
 

- ๗ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

   5. หลักสูตร “เทคนิคการประเมิน
ขาราชการหรือพนักงานครู อปท.
(ใหม) และหลักเกณฑการเลื่อน
ขาราชการสวนทองถิ่นฯ ใหมีระดับสูง
ขึ้น (ใหม)” รุนที่ 5 

3 – 5 ตุลาคม 
๒๕62  

โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

 

7 นางสาวเอมวิกา  อยูเย็น นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติงาน 

1. หลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติและการ
จัดทํางบประมาณตามแนวทางท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด” รุนที่ 4 

7 – 9 กุมภาพันธ 
๒๕62 

โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

   2. “หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม” ในรุน
ที่ 44  

21 – 26 
เมษายน ๒๕62  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น คลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
นั้น 

 

   3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ” รุนที่ 
25 

14 - 15 มีนาคม 
2562  

โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

   4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
วิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) ในการ
ทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร จังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 

4 – 5 มีนาคม 
๒๕62 

โรงแรมลองบีช อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

 



 
 

- ๘ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

   5. การจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับทองถ่ินใหสอดคลอง
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 
2564 รุนที่ 2  

31 มีนาคม 
2562 ถึง 3 
เมษายน ๒๕62  

โรงแรมอเล็กซานเดอร ถนน
รามคําแหง กรุงเทพมหานคร 

 

8 นางสาวสุภาพรรณ ไทยนอย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. หลักสูตร “เจาพนักงานธุรการ”  
รุนที่ 101 

25 – 29 เม.ย. 
๒๕61  
 

โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา  
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

 

9 นายณรงศักดิ์ แยมเกษร ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. อบรมดานการควบคุมการกอสราง
ทางและสะพาน เรื่องเทคนิคการจัดทํา
เอกสารควบคุมงานกอสราง และการ
ตรวจสอบการรับงานกอสราง รุนที่ 
2/2562 

12 – 14 
ธันวาคม ๒๕61 

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 
4 (เพชรบุรี) ตําบลเขาใหญ 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
  

 

   2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงานดานการพัสดุละการ
จัดทําราคากลางงานกอสรางในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ประจําป 
2562 

24 – 25 
ธันวาคม ๒๕61 

ณ โรงแรมเดอะล็อฟท รี
สอรท เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

 

   3. หลักสูตร “การจัดทําแบบรูป
รายการงานกอสรางการคํานวณคา
งานตามสัญญากอสรางแบบปรับราคา
ได (คา K) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” รุนที่ 6 

18 – 20 
เมษายน ๒๕62  

โรงแรมหัวหินแกรนดแอนด
พลาซา จ.ประจวบคีรีขันธ 

 



 
 

- ๙ - 

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

10 นายธีรภัทร ธุระตา วิศวกรโยธาชํานาญการ 1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตาม
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

21 - 24 ตุลาคม 
๒๕61  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี

 

   2. หลักสูตร “การจัดทําแบบรูป
รายการงานกอสรางการคํานวณคา
งานตามสัญญากอสรางแบบปรับราคา
ได (คา K) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” รุนที่ 6 

18 – 20 
เมษายน ๒๕62  

โรงแรมหัวหินแกรนดแอนด
พลาซา จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

   3. หลักสูตร วิธีปฏิบัติการคาํนวณ
ราคากลางงานกอสรางของทาง
ราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(ภาคปฏิบัติจริง) รุนที่ 2 

28 – 30 
มิถุนายน ๒๕62  

โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร 

 

11 นางสาวประภารัตน เศรษฐวัฒน คร ู 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพกลุมสตรีและเด็กปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

22 มิถุนายน 
2562  

หองประชุม 1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

12 นางทิพยกมล เศรษฐวัฒน คร ู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาปฐมวัย ดวยการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมและแผนการจัด
ประสบการณดวยโครงการอยางงาย 
Active Learning ตามหลักศาสตร
พระราชา รุนที่ 18 

1 – 4 เมษายน 
๒๕62  
 

โรงแรมริเวอรไซด เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 

 

   2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
การใชโปรแกรมระบบแนะนําอาหาร

18 – 20 
เมษายน ๒๕62  

โรงแรมอเล็กซานเดอรแขวง 
หัวหมาก เขต บางกะป

 



 
 

- ๑๐ -

ลําดับ ช่ือ  -  นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร วันที่ สถานท่ี หมายเหตุ 

กลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
ฯ” รุนที่ 5 

กรุงเทพมหานคร 

   3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

28 กรกฎาคม 
2562  
 

บานชมเดือน รีสอรท ตําบล
บานปรก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

13 นางประนอม นอยสกุล ครู 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพกลุมสตรีและเด็กปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

22 มิถุนายน 
2562  

หองประชุม 1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

28 กรกฎาคม 
2562  
 

บานชมเดือน รีสอรท ตําบล
บานปรก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

14 นางสาวภัทรกนก แสงออน คร ู 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
การใชโปรแกรมระบบแนะนําอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
ฯ” รุนที่ 5 

18 – 20 
เมษายน ๒๕62  

โรงแรมอเล็กซานเดอรแขวง 
หัวหมาก เขต บางกะป
กรุงเทพมหานคร 

 

   2. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพกลุมสตรีและเด็กปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

22 มิถุนายน 
2562  

หองประชุม 1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

   3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

28 กรกฎาคม 
2562  
 

บานชมเดือน รีสอรท ตําบล
บานปรก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



 
 

- ๑๑ -

 

สรุป 

 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก มีพนักงานสวนตําบลและพนักงานครู จํานวน 14 ราย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานครู ไดรับการฝกอบรม    จํานวน 13 ราย 

 
 คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 13x 100 = 92.86 % 

                                       14 

(ลงชื่อ) 
             (นายวิษณุ  คชรัตน) 
       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

   รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด 

(ลงชื่อ) 
             (นายวิษณุ  คชรัตน) 
       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 


