
สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่ สถานที ่ ค าสั่ง 

1 นายพิเชฐ  จันทร์จ ารัส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 1  

วันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2559  

โรงแรมลองบีชชะอ า 
เพชรบุรี 

ที่ 200/2559 
ลว 23 พ.ย.59 

   หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนัก
บริหารงานท้องถิ่นรุ่นที่ 11  

วันที่ 27 มีนาคม -  
7 เมษายน 2560  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ปทุมธานี 

ที่ 36/2560 
ลว 27 มี.ค.60 

2 นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลฯ 

วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 
2560  

โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ 

ที ่105/2560 
ลว. 1 มิ.ย.60 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงครามพ. ศ. 2561 -
2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

วันที่ 12 - 14 
กรกฎาคม 2560  

โรงแรมลองบีชชะอ า
เพชรบุรี 

ที ่132/2560 
ลว. 30 มิ.ย.60 

   อบรมแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
2560 รุ่นที่ 8  

วันที่ 17 - 18 
กรกฎาคม 2560  

โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ 

ที ่134/2560 
ลว.13 ก.ค.60 

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการประสานแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 
2560  

โรงแรมลองบีชชะอ า
เพชรบุรี 

ที ่185/2560 
ลว.18 ส.ค.60 

3 นางอัจฉรา  ธูปผุดผ่อง ผู้อ านวยการกองคลัง อบรมปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และ
การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

วันที่ 6-9 ธันวาคม 
2559  

โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพ 

ที่ 208/2559 
ลว 2 ธ.ค.59 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่ สถานที ่ ค าสั่ง 

ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2560 
รุ่นที่ 11  
 

   หลักสูตรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดท าฐานภาษีตาม
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่น
ที่ 22  

วันที่ 29 - 28 
กุมภาพันธ์ 2560  

โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

ที่ 18/2560 
ลว 24 ก.พ.60 

   อบรมแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
2560 รุ่นที่ 8  

วันที่ 17 - 18 
กรกฎาคม 2560  

โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ 

ที ่134/2560 
ลว.13 ก.ค.60 

4 นางสาวรัชนีย์  ทองพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด หลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และปฐมวัยแบบบูรณาการใน
บริบทท้องถิ่นฯ 

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 
2560 

โรงแรมลองบีชชะอ า 
เพชรบุรี 

ที่ 16/2560 
ลว 17 ก.พ.60 

   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่กองทุน
ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงและการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลฯ  

วันที่ 13 มีนาคม 
2560 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 5 
จังหวัดราชบุรี 

ที่ 28/2560 
ลว 10 มี.ค.60 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงการใช้
ระบบงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ

วันที่ 23 มีนาคม 
2560 

โรงแรมลองบีชชะอ า 
เพชรบุรี 

ที่ 33/2560 
ลว 21 มี.ค.60 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่ สถานที ่ ค าสั่ง 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่  
   หลักสูตรแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายเงินและการจัดท าเอกสาร
ประกอบฎีการุ่นที่ 2  

วันที่ 28 ถึง 30 
เมษายน 2560  

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 

ที ่61/2560 
ลว 26 เม.ย.60 

   การลงข้อมูลโปรแกรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  

วันที่ 18 พฤษภาคม 
2560  

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 5 
จังหวัดราชบุรี 

ที ่91/2560 
ลว. 17 พ.ค.60 

5 นายณรงค์  แย้มเกษร ผู้อ านวยการกองช่าง หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม และเทคนิค
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรืออาคาร หรือเครื่องเล่นตามกฎหมาย
ใหม่ 

วันที่ 31 มีนาคม 
2560 - 2 เมษายน 
2560  

โรงแรมเอเชียชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่46/2560 
ลว 30 มี.ค.60 

6 นางาสาวตุลยา  เจริญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่กองทุน
ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงและการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลฯ  

วันที่ 13 มีนาคม 
2560 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 5 
จังหวัดราชบุรี 

ที่ 28/2560 
ลว 10 มี.ค.60 

   การลงข้อมูลโปรแกรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  

วันที่ 18 พฤษภาคม 
2560  

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 5 
จังหวัดราชบุรี 

ที ่91/2560 
ลว. 17 พ.ค.60 
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ล าดับ ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วันที่ สถานที ่ ค าสั่ง 

7 นายธีรภัทร  ธุระตา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม และเทคนิค
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรืออาคาร หรือเครื่องเล่นตามกฎหมาย
ใหม่ 

วันที่ 31 มีนาคม 
2560 - 2 เมษายน 
2560  

โรงแรมเอเชียชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่43/2560 
ลว 30 มี.ค.60 

8 นายพรชัย ใจเพ่ิม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 
2560 รุ่นที่ 2  

วันที่ 29 มิถุนายน 
2560  

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
ราชบุรี 

ที ่127/2560 
ลว. 30 มิ.ย.60 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ าเสีย
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

วันที่ 5-7 กันยายน 
2560  

โรงแรมเอเชียชะอ า
เพชรบุรี 

ที ่192/2560 
ลว.1 ก.ย.60 

   โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงครามปีงบประมาณ 2560  

วันที่ 21-22 กันยายน 
2560  

สวนไทรโยค รีสอร์ท
กาญจนบุรี 

ที ่197/2560 
ลว.19 ก.ย.60 

9 นายชูศักดิ์  เกิดช้าง หัวหน้าส านักปลัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการประสานแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 
2560  

โรงแรมลองบีชชะอ า
เพชรบุรี 

ที ่185/2560 
ลว.18 ส.ค.60 

 

 


