
สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

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

1 นายพรชัย ใจเพ่ิม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1. อบรมและสัมมนา เรื่อง กฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ 

9 – 11 ธ.ค. 
2560 

โรงแรมเมาท์เท่น บีช พัทยา
ใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 241/2560 
ลว 7 ธ.ค.60 

   2. หลักสูตร “ไทยกับประชาคม
อาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 
รุ่นที่ 8 

5 - 9 ก.พ. 
2561 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 19/2561 
ลว 22 ม.ค.61 

   3. ดูงาน หลักสูตร “ไทยกับประชาคม
อาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 
รุ่นที่ 8 

23 ก.พ. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
และพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 26/2561 
ลว 31 ม.ค.61 

   4. สัมมนา เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น สู่การเป็นท้องถิ่น 
4.0 ระหว่าง 

16 - 17 พ.ค. 
2561  
 

โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช 
รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อ.เมือง 
จังหวัดชุมพร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 94/2561 
ลว 7 พ.ค.61 
 

   5. ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร “ไทยกับ
ประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ
การเมืองโลก” รุ่นที่ 8 

26 - 27 พ.ค.
2561  

แกรนด์แปซิฟิก รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 72/2561 
ลว 19 เม.ย.61 

   6. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
รุ่นที่ 7  

10 - 13 มิ.ย. 
๒๕61  

โรงแรมเอวาน่า บางนา 
กรุงเทพมหานคร   

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 100/2561 
ลว 22 พ.ค.61 



 
 

- ๒ - 

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

   7. หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ” 

24 – 26 มิ.ย. 
๒๕61  
 

โรงแรม บียอนด์ สวีท 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
อ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 34/2561 
ลว 27 ก.พ.61 

2 นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ
ด้วยระบบ E-office 

20 ธ.ค. 2560 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 244/2560 
ลว 19 ธ.ค.60 

   2. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตาม
กฎหมายและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” 

22 - 25 ธ.ค.
2560 

โรงแรม ลองบีช ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 245/2560 
ลว 20 ธ.ค.60 

   3. โครงการอบรม  
เรื่อง การบันทึกข้อมูลโปรแกรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

12 มี.ค. ๒๕61  ห้องประชุม 1 ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 5 ราชบุรี อ.เมือง  
จ.ราชบุร ี

ค าสั่งกองทุนฯ 
ที่ 2/2561 
ลว 5 มี.ค.61 

   4. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

16 – 18 มี.ค. 
๒๕61  

โรงแรมนางพญาฮิลล์  
รีสอร์ท ต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 44/2561 
ลว 15 มี.ค.61 

   5. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ  

16 – 18 ก.ค. 
๒๕61  

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
แควใหญ่ อ.เมืองฯ  
จ.กาญจนบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 119/2561 
ลว 21 มิ.ย.61 



 
 

- ๓ - 

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

   6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
รุ่นที่ 10  

19 - 22 มิ.ย. 
๒๕61  

โรงแรมเอวาน่า บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 102/2561 
ลว 22 พ.ค.61 

   7. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจ
รับพัสดุ การจัดท าร่างสัญญาใหม่ 14 
สัญญา และการบริหารสัญญาแบบ
ปรับราคาได้เชิงปฏิบัติการ” รุ่นที่ 7  

7 – 9 ก.ค.  
๒๕61  

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 129/2561 
ลว 3 ก.ค.61 

   8. หลักสูตร “การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS)” รุ่นที่ 9  

11 – 15 ก.ย. 
๒๕61  

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 151/2561 
ลว 1 ส.ค.61 

   9. หลักสูตร “การปรับปรุงรายการ
บัญชี การบันทึกงบทรัพย์สิน การ
เปรียบเทียบ ปิดบัญชีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

21 – 23 ก.ย. 
2561 

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 162/2561 
ลว 31 ส.ค.61 

3 นายชูศักดิ์  เกิดช้าง หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
ระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข  
 

2 เม.ย. ๒๕61  โรงแรมทีเค พาเลช แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 49/2561 
ลว 26 มี.ค.61 



 
 

- ๔ - 

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

   2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
รุ่นที่ 8 

13 - 16 มิ.ย. 
๒๕61  

โรงแรมเอวาน่า บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 101/2561 
ลว 22 พ.ค.61 

4 นางสาวณัฐกร นกดารา นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

-    

5 นายประวีณ ศักดิ์วาลี้สกุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ - 
 

   

6 นางสาวณัฐวรรณ เอ้ียงผล นิติกรปฏิบัติการ 1. หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”  
รุ่นที่ 11 

25 – 29 เม.ย. 
๒๕61  

โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 36/2561 
ลว 28 ก.พ.61 

   2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ  

16 – 18 ก.ค. 
๒๕61  

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
แควใหญ่ อ.เมืองฯ  
จ.กาญจนบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 119/2561 
ลว 21 มิ.ย.61 

   3. หลักสูตร “แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการป้องกันหรือควบคุม
ความเสียหายตามมาตรการตรวจเงิน
แผ่นดิน” รุ่นที่ 4  

6 – 7 ก.ย. 
๒๕61  

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 135/2561 
ลว 12 ก.ค.61 

7 นายวิษณุ คชรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1. หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”  
รุ่นที่ 11 

25 – 29 เม.ย. 
๒๕61  

โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 36/2561 
ลว 28 ก.พ.61 



 
 

- ๕ - 

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

   2. หลักสูตร“เทคนิคและหลักเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ระบบแท่งความก้าวหน้า การเลื่อน
ระดับ การได้รับเงินเดือนกรณีต่างๆ 
และสิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น”  
รุ่นที่ 6  

25 – 29 พ.ค. 
๒๕61  

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 82/2561 
ลว 30 เม.ย.61 

   3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ  

16 – 18 ก.ค. 
๒๕61  

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
แควใหญ่ อ.เมืองฯ  
จ.กาญจนบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 119/2561 
ลว 21 มิ.ย.61 

   4. หลักสูตร “นักทรัพยากรบุคคล”  
รุ่นที่ 11  

12 ส.ค. –  
7 ก.ย. ๒๕61  

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 132/2561 
ลว 10 ก.ค.61 

8 นางสาวสุภาพรรณ ไทยน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”  
รุ่นที่ 11 

25 – 29 เม.ย. 
๒๕61  
 

โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 36/2561 
ลว 28 ก.พ.61 

   2. หลักสูตร “การร่างหนังสือและ
เขียนหนังสือราชการฯ”  
 

3 – 4 พ.ค.  
๒๕61  
 

เจริญรัตน์ รีสอร์ท ต.ลาดใหญ่ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 77/2561 
ลว 19 เม.ย.61 

   3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ  

16 – 18 ก.ค. 
๒๕61  

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
แควใหญ่ อ.เมืองฯ  
จ.กาญจนบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 119/2561 



 
 

- ๖ - 

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

ลว 21 มิ.ย.61 
9 นายณรงศักดิ์ แย้มเกษร ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1. โครงการขับเคลื่อนงาน 
ก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย 
ปี 2561  

22 มี.ค. ๒๕61  
 

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี  
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 45/2561 
ลว 19 มี.ค.61 

10 นายธีรภัทร ธุระตา วิศวกรโยธาช านาญการ -    

11 นางสาวประภารัตน์ เศรษฐวัฒน์ คร ู 1. อบรมโครงการผู้ดูแลใส่ใจ เด็กเล็ก
ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ  

26 ม.ค. 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 12/2561 
ลว 23 ม.ค.61 

12 นางทิพย์กมล เศรษฐวัฒน์ คร ู 1. หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ” 
รุ่นที่ 29 

28 – 30 
มีนาคม ๒๕61  
 

โรงแรม บียอนด์ สวีท 
ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 37/2561 
ลว 8 มี.ค.61 

   2. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  
 
 

11 พ.ค. ๒๕61  
 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 91/2561 
ลว 7 พ.ค.61 

13 นางประนอม น้อยสกุล คร ู 1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครู
ผู้ดูแลเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2561 

26 พ.ค. ๒๕61  ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 99/2561 
ลว 21 พ.ค.61 
 



 
 

- ๗ - 

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

   2. อบรมโครงการผู้ดูแลใส่ใจ เด็กเล็ก
ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ  

26 ม.ค. 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 12/2561 
ลว 23 ม.ค.61 

14 นางสาวภัทรกนก แสงอ่อน คร ู 1. อบรมโครงการผู้ดูแลใส่ใจ เด็กเล็ก
ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ  

26 ม.ค. 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ค าสั่ง อบต.บาง
ขันแตก  
ที่ 12/2561 
ลว 23 ม.ค.61 

 

สรุป 
 ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการอบรม 11 x 100 = 78.57 % 
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