
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีการด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม ดังนี้ 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
 (คน) 

รวม 

10 
 

18 28 

 

พนักงานส่วนต าบล 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

พนักงานจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรม  

(คน) 

รวม 

8 
 

3 11 

 

            องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีพนักงานส่วนต าบล แลพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   จ านวน 25 คน  และได้จัดส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม ท้ังสิ้น จ านวน  11 คน 
  
           คิดเป็นร้อยละ   39.20 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )  ครึ่งปแีรก 

 

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

หลักสูตร นักบริหารงานท้องถ่ิน
ระดับสูง : ผู้น าที่มีสมรรถนะสูง 
(EHP) รุ่น 2 ณ สถาบันพฒันา
บุคลากรท้องถิ่น  

8-16 พ.ย.63 

วิชาการ 
 
 

นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

อบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน
และครู อปท. ปี 2564 การตั้งส่วน
ราชการของ อบจ. เทศบาล และ
อบต. (ใหม่) หลักเกณฑ์การได้รับ
ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มส าหรับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) ณ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. 

11-13 พ.ย.63 

วิชาการ 
 

 

น.ส.สมฤทัย เวศเกษม 
 
 

นักวิชาการเงินและ
บัญช ี
 

อบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการรับเงนิและการจ่ายเงิน
ของอปท.ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online (ใหม่) ระเบียบใหม่ว่าดว้ย
การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ระเบียบเงิน
อุดหนุนฉบับใหม่ พ.ศ.2563 
ระเบียบการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
แนวทางการใช้จ่ายเงนิช่วงต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ 
โรงแรมริเวอร์  
จ.นครปฐม 

23-25 พ.ย.63 

บริหารท้องถิ่น 
วิชาการ 

น.ส.กุลนิษฐ์   จนัทร์แพง 
นายฉัตรชัย   ภิริยะกากูล 

ปลัด อบต. 
นักทรัพยากรบุคคล 

ร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการ
ติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต
ด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรม 
ณ เวลา ราชบุร ี

18 ธ.ค.63 

บริหารท้องถิ่น 
วิชาการ 

 
พนักงานจ้าง 

น.ส.กุลนิษฐ์   จนัทร์แพง 
น.ส.เกวลิน  สมพงษ ์
 
น.ส.ศิรินทรา ซื่อสัตย ์

ปลัด อบต. 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้
คนงานทั่วไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีทีดนิและสิ่งปลกูสร้าง 
รุ่น 21  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 

22-25 ธ.ค.63 

 
 
 



2 
ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )  ครึ่งปแีรก 
 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานจ้าง 
 
 

นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย ์
นายกมล  สุดสาคร 

หัวหน้าส านักปลัด 
พนักงานขับรถยนต ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศสุัตว์ด้าน
โรคพิษสุนัขบา้ ปงีบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์  
อ.เมือง จ.ราชบุร ี

23 ก.พ.64 

อ านวยการท้องถิ่น 
อ านวยการท้องถิ่น 
อ านวยการท้องถิ่น 

น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต ์
นายพีรยุทธ์ สิริธนาวณิชย ์
น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิทู 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
หัวหน้าส านักปลัด  
ผอ.กองสวัสดิการฯ 
 

โครงการฝึกอบรมประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง 
อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ณ โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี 

1 มี.ค.64 

บริหารท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 

น.ส.กุลนิษฐ์   จนัทร์แพง 
น.ส.ศิรินทรา   ซื่อสัตย ์

ปลัด อบต. 
คนงานทั่วไป 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการบริหารงาน
และตรวจสอบการด าเนินงานของ 
อปท. ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 
 ณ ท้องถ่ินจังหวัดราชบุร ี

1-2 มี.ค.64 

อ านวยการท้องถิ่น 
 

น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต ์
 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาศักยภาพการปฏบิัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยรายได้และการจา่ยเงินของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ.
2562 และแนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนนิงานดา้น
การเงิน บัญชี และการพสัดุของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม. 

3-5 มี.ค.64 

บริหารท้องถิ่น น.ส.กุลนิษฐ์   จนัทร์แพง ปลัด อบต. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และตรวจติดตามปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 
2) ณ โรงแรมเดอะคาแนลราชบุรี  

10 มี.ค.64 
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ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )  ครึ่งปแีรก 

 

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

 
 

นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 
น.ส.ปนัดดา   อุ่นเจริญ 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ร่วมกิจกรรมให้ค าปรึกษาเพื่อ
ยกระดับคะแนนความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: 
ITA) จ.ราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ณ อบต.แพงพวย 
 

16 มี.ค.64 

วิชาการ 
 
 

นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

ประชุมการนิเทศงานเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น ณ อาคารราชบุรีเกมส์  
จ.ราชบุร ี
 

18 มี.ค.64 

อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
 
 
 

อบรมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (2566-2570) 
ของ อปท.และสถานศึกษาใน
สังกัด อปท.และการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.
ในเขตจังหวัด (อบรมโปรแกรม 
Zoom) 
 

22-23 มี.ค.64 

ทั่วไป 
พนักงานจ้าง 

 
 

น.ส.ปนัดดา  อุ่นเจริญ 
น.ส.ณัฎาพรณ์  
หงส์ศุภางค์พันธ์ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.
2564 ณ โรงแรม ณ เวลา 
 

24 มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

ตารางสรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 )  ครึ่งปีหลัง 

 

ประเภทต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม ว/ด/ป 
อ านวยการท้องถิ่น น.ส.ปิยะพร  ไมตรีจิตต์ ผอ.กองการศึกษาฯ 

 
 
 

อบรมหลักสูตร “การจัดการ
เรียนการสอน 5 รูปแบบ 
ส าหรับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อปท. และการ
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน 
เนื่องจากการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(อบรม ZOOM)   
ของ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 
  

4-5 ก.ย.64 

วิชาการ น.ส.สมฤทัย  เวศเกษม นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

อบรมหลักสูตร “วิธีการปิด
บัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ 
(Excel) ตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ของ อปท. 
(e-Lass) ประจ าปี 2564 
(อบรม ZOOM)   
ของ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 
 

18-19 ก.ย.64 

 
 
 


