
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีการด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม ดังนี้ 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
 (คน) 

รวม 

12 
 

18 30 

 

พนักงานส่วนต าบล 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

รวม 

12 
 

10 22 

 

            องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีพนักงานส่วนต าบล แลพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   จ านวน 30 คน  และได้จัดส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม ท้ังสิ้น จ านวน  22 คน 
  
           คิดเป็นร้อยละ   73.33 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )  ครึ่งปแีรก 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รุ่น 29 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กทม. 

14-16 พ.ย.62 

วิชาการ 
 

พนักงานจ้าง 

น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
 
น.ส.สชุัญญา   ค าโคม 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 
ผช.จพง.พัสดุ 

ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รุ่น 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กทม. 

18-20 พ.ย.62 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
วิชาการ 

 
พนักงานจ้าง 

น.ส.ราตรี  ตั้นยิดเส็ง 
 
น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
 
น.ส.สมฤดี  กล่อมจิต 

ผอ.กองคลัง 
 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 
ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี 

อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ณ โรงแรม ณ เวลา 

28 พ.ย.62 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิท ู ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ประชุมทบทวนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ.ราชบุรี  

18 ธ.ค.62 

บริหารท้องถิ่น น.ส.ศุภางค์   สุขเสริมศาล รองปลัด อบต. 
 
 
 

ประชุมการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ อปท.และผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่  

18 ธ.ค.62 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

นิติบัญญัติ 
นิติบัญญัติ 

นายสมยศ  อุ่นเจริญ 
นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน 
นายพิทักษ์ ปุจฉาการ 
นายบัณฑิต  สุดใจ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 

อบรมสัมมนาทางวิชาการ “โลก
เขย่า อบต.ขยับ กลยุทธ์สู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

21-24 ธ.ค.62 

บริหารท้องถิ่น 
บริหารท้องถิ่น 

อ านวยการท้องถิน่ 
อ านวยการท้องถิ่น 
อ านวยการท้องถิ่น 

 

วิชาการ 
วิชาการ 

น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง 
น.ส.ศุภางค์  สุขเสริมศาล 
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ 
น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ 
น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิท ู
นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 
น.ส.ฐิติภา  เอ่ียมข า 

ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์ฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้ 
และทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ จ.เพชรบูรณ์ 

13-15 ม.ค.63 



2 
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )  ครึ่งปแีรก 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
วิชาการ 
ทั่วไป 
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว 
น.ส.ปนัดดา  อุ่นเจริญ 
นายกมล สุดสาคร 
น.ส.อุทุมพร เจริญสกุล 
น.ส.ณัฏาพรณ์  
หงส์ศุภางค์พันธ์ 
น.ส.สมฤดี    กล่อมจิต 
นายปรีชา     วีระหงษ์ 
นายวรพล     สิงห์ชัย 
น.ส.ศิรินทรา  ซื่อสัตย์ 
น.ส.นริศรา    ตันตระกูล 
น.ส.สชุัญญา   ค าโคม 

นักวิชาการเงินฯ 
นายช่างโยธา 
จพง.ธุรการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
 
ผช.จพง.การเงินฯ 
นักการภารโรง 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
ผช.จพง.พัสดุ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้ 
และทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ จ.เพชรบูรณ์ 

13-15 ม.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะน าส าหรับอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ และโปรแกรมบันทึก
และคัดกรองการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กส าหรับ
โรงเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

22-24 ม.ค.63 

บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมหลักสูตร “นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับสูง: ผู้น าที่มี
สมรรถนะสูง รุ่น 2  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร 

16 ก.พ.63 –  
6 มี.ค.63 

ทั่วไป 
 

น.ส.ปนัดดา  อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ อบรมการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
ณ เทศบาลต าบลหลักเมือง 

14 ก.พ.63 

บริหารท้องถิ่น 
วิชาการ 

 
 
 

น.ส.ศุภางค์  สุขเสริมศาล 
น.ส.ฐิติภา  เอ่ียมข า 

รองปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

อบรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง อปท.ในเขต
จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี 
 

11-13 มี.ค.63 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           
(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 )  ครึ่งปีหลัง 

 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมิน

ประสิทธิภาพของ อปท. 
ประจ าปี 2563 ตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท.(Local Performance 
Assessment : LPA) 

12 มี.ค.63 

ทั่วไป 
 
 
 

น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว นายช่างโยธา อบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 65” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลอง 8  จ.ปทุมธานี 

5-10 ก.ค.63 

วิชาการ 
 
 
 

น.ส.เกวลิน  สมพงษ์ นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

อบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 67” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลอง 8 จ.ปทุมธานี 

12-17 ก.ค.63 

พนักงานจ้าง 
 
 
 
 

น.ส.วรรณา  ฝึกฝน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วย
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัด 
อปท. ณ ริเวอร์ไซต์ กทม. 

6-9 ส.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น 
 
 

นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ หัวหน้าส านักปลัด  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายระดับจังหวัด (จังหวัด
ราชบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ โรงแรม ณ เวลา  
จ.ราชบุร ี

6 ส.ค.63 

อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ.
2562 รุ่นที่ 5  ณ โรงแรม 
อเล็กซานเดอร์ บางกะปิ กทม. 
 

16-18 ส.ค.63 

 



4 
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563           

(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 )  ครึ่งปีหลัง 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จันทร์แพง ปลัด อบต. อบรมวิทยากรหลักและวิทยากร

ขยายผลหน่วยงานของรัฐ 
หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” 
รุ่นที่ 5 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท  
อ.บ้านนา จ.นครนายก 

10-12 ก.ย.63 

บริหารท้องถิ่น 
 

อ านวยการท้องถิ่น 
 
 

น.ส.กุลนิษฐ์  จันทร์แพง 
 
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย์ 

ปลัด อบต. 
 
หัวหน้าส านักปลัด  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อปท. ในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ  
ณ โรงแรมคาแนล จ.ราชบุรี 

16 ก.ย.63 

พนักงานจ้าง น.ส.สชุัญญา  ค าโคม ผช.จพง.พัสดุ อบรมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ณ 
โรงแรมเดอะคาแนล จ.ราชบรุี 

17 ก.ย.63 

นิติบัญญัติ 
 

ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

นายพิทักษ์   ปุจฉาการ 
 
นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน 

ประธานสภาฯ 
 
รองนายก อบต. 

อบรมหลักสูตร “เตรียมพร้อม
การเลือกตั้งท้องถิ่นและเทคนิค
การท างานด้านกิจการสภา
ท้องถิ่นพร้อมเรียนรู้ระเบียบ
กฎหมายใหม่ ณ โรงแรม  
นานาบุรี จ.ชุมพร 

18-20 ก.ย.63 

บริหารท้องถิ่น 
 
    พนักงานจ้าง 

น.ส.ศุภางค์ สุขเสริมศาล 
 
น.ส.สชุัญญา  ค าโคม 

รองปลัด อบต. 
 
ผช.จพง.พัสดุ 

อบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะลึกและ
อ านาจหน้าที่ของบุคลากรฯ 
ตามกฎหมาย ณ โรงแรม  
ณ เวลา จ.ราชบุร ี

19-20 ก.ย.63 

ทั่วไป 
 
 

น.ส.เสาวลักษณ์ พรมแก้ว นายช่างโยธา ประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
พัฒนาระบบติดตาม
สถานการณ์น้ าทางไกลอัตโนมัติ 
(ลุ่มแม่น้ าแม่กลองและสาละ
วิน) ณ โรงแรมราชศุภมิตร 
จ.กาญจนบุรี 

30 ก.ย.63 



 
 
 


