
 
สรุปการฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ของพนักงานส่วนต าบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
1 นายประชัน  อินจงกล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2560 และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) รุ่นที่ 4 

24 – 26 พฤศจิกายน 
2560 

โรงแรมนภาลัย  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 
 

หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8 – 9 กุมภาพันธ์ 
2561 

โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท  
อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 10 

1 – 2 กุมภาพันธ์ 
2561 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

ขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกลของกฎหมาย 
ปี 2561 

22 มีนาคม 2561 ห้องราชาวดี โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ราชบุรี  
อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักของนักบริหารท้องถิ่น 
รุ่นที่ 1 

30 กันยายน –  
7 ตุลาคม 2561 

สถาบันพัฒนาบุคคลากร
ท้องถิ่น  
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในรุ่นที่ 8  

13 – 16 มิถุนายน 
2561 

โรงแรมเอวาน่า  
เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 



ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
2 นางปราณี ข าโขนงงาม รองปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  13 – 15 ธันวาคม 

2560 
โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ 
(รีสอร์ทแอนด์ออนเซ็นต์) 
อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8 – 9 กุมภาพันธ์ 
2561 

โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท  
อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

24 – 27 เมษายน 2561 กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 
เทคโนธานี   
ต าบลคลองห้า  
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รุ่นที่ 1  8 มีนาคม 2561 ห้องประชุม โรงแรมไมด้า 
ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ ประจ าปี 2561 

16 – 18 กรกฎาคม 
2561 

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึก
รายการบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวพ่ึงพิง และการเบิกจ่าย
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

9 เมษายน 2561 โรงแรมไมด้าทราวดี  
นครปฐม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 



 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
3 นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้าส านักปลัด การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2560 และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) รุ่นที่ 3 

17 – 19 พฤศจิกายน  
2560 

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  13 – 15 ธันวาคม 
2560 

โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ 
(รีสอร์ทแอนด์ออนเซ็นต์) 
อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

แนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษาร่วมกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-
GP และการฝึกปฏิบัติเขียนโครงการพัฒนาของ
สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) เพ่ือน าไป
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 

9 – 11 กุมภาพันธ์ 
2561 

โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

16 – 18 มีนาคม 2561 ห้องประชุมแม่กลอง  
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม และ
นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท 
ต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 10  

25 – 27 พฤษภาคม 
2561 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามค าแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกระปิ  
กรุงเทพฯ 



ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
   การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพ้ืนที่ และ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับ
จังหวัด  

17 พฤษภาคม 2561 
 

ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมลองบีช 
อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ ประจ าปี 2561 

16 – 18 กรกฎาคม 
2561 

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

การจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

10 กรกฎาคม 2561 ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน
ขนาดเล็ก องค์การบริหาร
ส่วน ต าบลสามควาย 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครปฐม และโรงก าจัด
ขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาวหรรษธร  มารักษา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสนุขบ้า  

21 พฤศจิกายน 
2560 

ห้องประชุมโรงแรมไอ
ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

5 นางชลลดา  จ าปาศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ ประจ าปี 2561 

16 – 18 กรกฎาคม 
2561 

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

6 นางปานจิตร สวัสดิผล คร ู โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 21 

15 – 18 กรกฎาคม 
2561 

โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท 
กรุงเทพ (ท้องถิ่น)  
เขตหลักสี่
กรงุเทพมหานคร 

 
 



ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
7 นางภาวนา  ก าจรกิติคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้าน

การด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 35 

2 – 4 พฤษภาคม 
2561 

โรงแรมบียอนด์ สวีท 
ถนนจรัสสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยฯ ประจ าปี 2561 

16 – 18 กรกฎาคม 
2561 

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

เชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GLS) รุ่นที่ 5 

6 – 10 สิงหาคม  
2561 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขต
บางพลัด กรุงเทพฯ 

8 นางสาวพีรนันต์  นาคะวะรัง นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้าน
การด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 35 

2 – 4 พฤษภาคม 
2561 

โรงแรมบียอนด์ สวีท 
ถนนจรัสสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึก
รายการบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และการ
เบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9 เมษายน 2561 โรงแรมไมด้าทราวดี  
นครปฐม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

จ านวนพนักงานส่วนต าบล 9  คน 
เข้ารับการอบรม          8  คน 
คิดเป็นร้อยละ           88.89 % 



 
 
 


