
 



แบบสรุปการเข้าฝึกอบรมของบุคลากร  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว   อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดังนี้ 

 
ที่ ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการอบรม หมายเหตุ 
1 นายอนชุา  ทพัเคลียว 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  พ.ศ.2562  

การฝึกอบรม 3,900 13 -18 ธันวาคม 2563  

2 นางสาวประภาพร มากเสม 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และครู อปท.ปี 2564 การ
ตั้งส่วนราชการของ อบจ. เทศบาลและ อบต.(ใหม่)  

การฝึกอบรม 3,900 6-8 พฤศจิกายน 2563  

3 นางสาวนฤมล   แสงชัญ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

อบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานดา้นพสัดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การฝึกอบรม 5,850 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  

4 นางมนัสชนก   สังขส์ิงห์ 
ผู้ดูแลเด็ก 

อบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมตัิ (Thai School Lunch) และโปรแกรม
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กส าหรับโรงเรียน (KidDiary School) 

การฝึกอบรม 4,500 29-31 มกราคม 2563  

5 นางสาวช่อผกา  ใจอุ่น 
ผู้ดูแลเด็ก 

อบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมตัิ (Thai School Lunch) และโปรแกรม
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กส าหรับโรงเรียน (KidDiary School) 

การฝึกอบรม 4,500 29-31 มกราคม 2563  

6 นางสาววนิดา   ท าทอง 
ครู 

หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สงักัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” 

การฝึกอบรม 11,000 29 สิงหาคม 2563  
ถึง 

3 กันยายน 2563 

 

       
 
 



 
แบบสรุปการเข้าฝึกอบรมของบุคลากร  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว   อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดังนี้ 

 
ที่ ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาการอบรม หมายเหตุ 
7 นางสาวปวิตรา  แสงสูง 

ผู้ดูแลเด็ก 
หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สงักัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” 

การฝึกอบรม 11,000 29  สิงหาคม 2563  
ถึง 

3  กันยายน 2563 

 

8 นางสาวศิริกานดา  สมใจ 
ผู้ดูแลเด็ก 

หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สงักัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” 

การฝึกอบรม 11,000 29  สิงหาคม 2563  
ถึง 

3  กันยายน 2563 

 

9 นางมนัสชนก   สังขส์ิงห์ 
ผู้ดูแลเด็ก 

หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สงักัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” 

การฝึกอบรม 11,000 29  สิงหาคม 2563  
ถึง 

3  กันยายน 2563 

 

10 นางสาวช่อผกา  ใจอุ่น 
ผู้ดูแลเด็ก 

หลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย สงักัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561” 

การฝึกอบรม 11,000 29  สิงหาคม 2563  
ถึง 

3  กันยายน 2563 

 

11 นางสาวมณจิรา  ขวัญทอง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

หลักสูตร “เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 122” การฝึกอบรม 32,000 5-24 มกราคม 2563  

12 นางสาวปภาดา  ยุทธนาวา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุน่ที่ 83 การฝึกอบรม 34,000 15 มีนาคม 2563 
ถึง 

10 เมษายน 2563 

 

 
 
                                                 



 
แบบสรุปรายงานผลการสรรหาบุคลากร  

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว   อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  

 

ที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง/ระดับ 
วิธีการ 
สรรหา 

วันที่บรรจุ แต่งตั้ง 
รับโอน 

หมายเหตุ 

 พนักงานส่วนต าบล     
1 นางสาวกิ่งณภัทร   ช่วยเนียม นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ   ขอใช้บัญชีจาก

กรมส่งเสริมฯ 
(บรรจุ แต่งตั้ง) 

1 เม.ย. 2563  

2 นายสยาม จอมเทพมาลา 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)  

รับโอน 2 พ.ย. 2563  

3 นางอังศุนติย์  ธีรกุล ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับ ตน้ 
(นักบริหารงานคลัง)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในดา้น
งานบุคคล 

รับโอน  4 พ.ย. 2563  

 พนักงานจ้าง     
1 นายสมชาย ขนุนทอง พนักงานผลิตน้ าประปา บรรจุ แต่งตั้ง 1 ส.ค. 2563  

 
  



 
 
 
 
 



 


