
 
 

ข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. (1ตุลาคม 2561- 30 ก.ย.2562) 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โครงการอบรม / หลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม 
ส านักปลัด 

1. นางสุธินันท์  สงวนสัตย ์ รองปลัดอบต ประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกอช. จังหวัดพร
นครศรีอยุธยา 

25  มกราคม  2562 โรงแรมเดอะ คาวาลิ รสีอร์ท  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. นางสาสณุี  จันทร์อ่อน นักบริหารงานท่ัวไป ประชุมภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmenter 
Assessmet:SEA) 

27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอ าเภอเสนา  

3 นางสาวธารินี  ปรีเปรม นักพัฒนาชุมชน อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูล
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

18 มกราคม 2562 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   อบรมโครงการพัฒนาอาสามสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
(อผส) 

12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์วิว เพลส  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. นางสาวรัตติยา  บุญมาหา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุมเวทีประชาคม  การจดัท าแผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2563และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 ธันวาคม 2561 โรงแรมแกรน โอเตล็ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปี พ.ศ.2562 

31 ม.ค.61-1 ก.พ.62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลดั กรุงเทพมหานคร 

5. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์เขียว นักทรัพยากรบุคคล ประชุมชี้แจงให้ความรูด้้านกองทุนเงินทดแทนแก่นาย
จ่างส่วนราชการ 

20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอโยธยา ช้ัน 3 อาคาร 4 ช้ัน ศาลา
กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. นายกิตติคณุ  ผิวนวล นิติกร - - - 

7. นางสาวสุวัจนี  จิตประกอบ เจ้าพนักงานธุรการ - - - 

8. นางสาวสุนันทา  น้ าผึ้ง ครูคศ.1 โครงการอบรม”หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย”รุ่นที ่40  

16-29 พฤศจิกายน  2561 

 

 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 
หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี   

   อบรมส่งเสรมิสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562 

22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. นางวันเพ็ญ  ธิราเพ็ชร ครูคศ.1 อบรมส่งเสรมิสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562 

22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 

-3- 
กองคลัง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โครงการ / หลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม 

10. นางวันดี  ชุติเชาวน ์ นักบริหารงานกองคลัง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19 ตลุาคม 2561 ณ ห้องประชุมอโยธยา ช้ัน 3 อาคาร 4 ช้ัน 
 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

11. นางสาวสิริพร เอี่ยมเพ็ชร เจ้าพนักงานพัสด ุ - - - 

12. นางสุรีรตัน์  เกตุพัฒนากุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ.2562 

31 ม.ค.61-1 ก.พ.62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลดั กรุงเทพมหานคร 

13. นางสาววิชุตา ลาภานิกรณ ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
กองช่าง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โครงการ / หลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม 

14. นายธีระ  จูสิงห ์ นักบริหารงานกองช่าง 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส”์ 

31 ตลุาคม – 1 พฤศจิกายน 
2561  

 

ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซติี้พาร์ค (ช้ัน 2)  อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   โครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรด้านการ
ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการ
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน 
รุ่นที่ 3/2562 “การใช้ยางพาราเป็น
ส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทาง” 

12 -14 ธันวาคม 2561 

 

ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส ถนนอู่ทอง  

ต าบลหอรัตนชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   อบรมโครงการด้านการส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบ และประมาณราคาทางและสะพาน 
หลักสตูร “การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส”์ 

23-25 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ต าบลส่วนใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี     มีจ านวนทั้งสิ้น  10 คน 
ข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน      มีจ านวนทั้งสิ้น  11 คน 
ข้าราชการที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน      มีจ านวนทั้งสิ้น  4 คน 
คิดเป็นร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน  = 10  X  100 
                                       14 
       = 71.43  %  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


