
รายงานผลการบริหารและพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

......................................... 
ร้อยละ ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต าแหน่ง หลักสตูร/โครงการฝึกอบรม วันท่ี 
1. นายถวัลย์  ปรีชา ปลัดอบต.บางเลน 1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.บางเลน ประจ าปี 2562 
2. หลักกฎหมายปกครองและคดปีกครอง
และคดปีกครองเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการ
ของอปท.รุ่นท่ี5 
3.ระบบความปลอดภยัท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

5 – 9 ธ.ค.2561 
 
 
23 – 24 พ.ค.2562 
 
3 – 4 ก.ค.2562 

2. นางจารุวรรณ  ธรรมเจรญิ รองปลัดอบต.บางเลน 1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.บางเลน ประจ าปี 2562 
2.เทคนิคการแก้ปัญหาและกรณศีกึษาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจา้งการ
ควบคุมงานก่อสร้าง กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ การจดัท าสญัญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) แนวทางการจัดท ารา่งขอบเขต
ของงาน(TOR) และหลักกฎหมายปกครอง
และคดปีกครองที่เกี่ยวกับการพสัดุ เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัตริาชการทีด่ีและ
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างถูกตอ้งตาม
บรรทัดฐานทางปกครอง 
3.การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพิ่มเตมิรุ่นท่ี7 
4.การบริหารราชการท้องถิ่นภายใต้
พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดใหม่รุ่นท่ี1 
5.ระบบความปลอดภยัท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
6.โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
รุ่นที ่12 

5 – 9 ธ.ค.2561 
 
 
17 – 19 ม.ค.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – 4 เม.ย. 2562 
 
 
 
17 – 20 มิ.ย.2562 
 
3 – 4 ก.ค.2562 
31 ก.ค.- 2 ส.ค.2562 

3.นางนภัสชนก  ธรรมเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1.เทคนิคการบริหารจัดการและการส่งเสริม
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี และระบบการบริการดแูลระยะ
ยาวผู้สูงอายุทีมภีาวะพึ่งพิง(LTC)ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

14 – 16 ธ.ค.2562 

 



-2- 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการฝึกอบรม วันที่ 
4. น.ส.กลัชรี  ปานนาค ผู้อ านวยการกองคลัง 1.สิทธิประโยชน์ สวสัดิการและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของอปท. 
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
รุ่นที่12 

14 – 16 มิ.ย.2562 
 
 
 
31 ก.ค.- 2 ส.ค.2562 

5. นางพิบุญ  แป้นเพชร นักวิชาการเงินและบญัชี 1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.บางเลน ประจ าปี 2562 
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 12 

5 – 9 ธ.ค.2561 
 
 
31 ก.ค.-2 ส.ค.2562 

6. น.ส.ปราณี  เสน่ห์พูด นักวิชาการพัสด ุ 1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.บางเลน ประจ าปี 2562 
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 12 

5 – 9 ธ.ค.2561 
 
 
31 ก.ค.-2 ส.ค.2562 

7.นางพิมพร  เอี่ยมสอาด เจ้าพนักงานธุรการ 1.การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพิ่มเตมิ รุ่นที่7 
2.ระบบความปลอดภยัท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

2 – 4 เม.ย. 2562 
 
 
 
3 – 4 ก.ค.2562 

8.นางสาวทัชชญา  ศรมยุรา นักทรัพยากรบุคคล 1.การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะที่ 2 

4 - 5 ก.ย. 2563 

9.นางสุนิสา  ภู่สาย นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.บางเลน ประจ าปี 2562 
2.การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และการจดัท างบประมาณ
ตามแนวทางที่สนง.งบปะประมาณก าหนด 
3.การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพิ่มเตมิ รุ่นที่7 

5 – 9 ธ.ค.2561 
 
 
17 – 19 ม.ค.2562 
 
 
2 – 4 เม.ย. 2562 
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ร้อยละ ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการฝึกอบรม วันที่ 

10.นายศรชัย  อวยชัย 
 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการออมทรัพย์
ของกลุ่มสตร ี

29 – 30 ส.ค. 62 
 
 

11. น.ส.ฐิตารีย์  อรรถเศรษฐากร นักพัฒนาชุมชน 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการออมทรัพย์
ของกลุ่มสตร ี

29 – 30 ส.ค. 62 
 
 

 

 

สายงานทั้งหมดที่ไปอบรม 11 สายงาน  X 100 = 900/13  สายงาน   

เฉลี่ยร้อยละ  84.7 


