
 
สรุปการฝึกอบรม/การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ของพนักงานส่วนต าบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

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

ระดับสูง  ผู้น าที่มีสมรรถนะสูง (The Expecutives  
High  Performance)  หรือ  EHP  รุ่นท่ 1 

23 ธ.ค. 61 –  
18 ม.ค. 62 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี 

โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (หลักสูตร 2 วัน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

25 – 26 เมษายน 2562 ผึ้งหวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่ 
จ.กาญจนบุรี 

การบริหารราชการท้องถิ่นไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ก าหนดใหม่  รุ่นที่ 9 

13-16 กรกฎาคม 2562 โรงแรมบูติค ซิตี้ โอเต็ล 
จ.ชลบุร ี

2 นางปราณี ข าโขนงงาม รองปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  แนวทางปฏิบัติใหม่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
แนวทางการด าเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของ 
อปท. และกรณีตัวอย่างข้อทักท้วงของหน่วยงาน”  รุ่นที่ 3 

25-27   มกราคม 2562 โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  เทคนิคการบริหารจัดการ
และการสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และระบบบริการดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (LTC) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 
(ใหม)่  รุ่นที่  6 

8-10 กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนซิตี้  บีช 
อ.หัวหิน   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การประชุมสภาท้องถิ่นและ
กรณีศึกษาคดีตามค าพิพากษา  ในบริบทและบทบาท
ผู้บริหาร  ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
รุ่นที่ 6 

15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเอเชีย  ชะอ า 
อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
   โครงการอบรมสัมมนา  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด  รุ่นที่ 5 

7-9 กุมภาพันธ์  2562 โรงแรมอะเดรียติค พาเลช 
กรุงเทพฯ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  รุ่นที่ 3 

1 – 3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผนการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ประจ าปี 2562)  การ
จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล  พ.ศ. 2562  (ระเบียบใหม่)”  รุ่นที่ 5 

30 สิงหาคม – 
1 กันยายน 2562 

โรงแรมเอเชียชะอ า 
จ.เพชรบุรี 

3 นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้าส านักปลัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  แนวทางปฏิบัติใหม่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
แนวทางการด าเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของ 
อปท. และกรณีตัวอย่างข้อทักท้วงของหน่วยงาน”  รุ่นที่ 3 

25-27   มกราคม 2562 โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ครั้งที่  1 

17  ธันวาคม 2561 โรงแรมไมด้า เดอซี่  หวัหิน 
จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 25 

14-15 มีนาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที ่
   โครงการอบรมสัมมนา  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด  รุ่นที่ 5 

7-9 กุมภาพันธ์  2562 โรงแรมอะเดรียติค พาเลช 
กรุงเทพฯ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ     
(ครู ก.)  ในการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4-5 มีนาคม 2562 โรงแรมลองบีช  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมิน
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. 

30 เมษายน 2563 โรงแรมลองบีช  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  รุ่นที่ 3 

1 – 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4 นางภาวนา  ก าจรกิตติคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี  การจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี  และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)  ประจ าปี  
2562  รุ่นที่  16 

6 – 8 ธันวาคม 2561 โรงแรมริเวอร์ไซค์  
กรุงเทพฯ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 25 

14-15 มีนาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การเตรียมความพร้อมใน
การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  และ
แนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-
LAAS)  อย่างสมบูรณ์แบบในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
และรองรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ปฏิบัติจริง 

6 – 8 กันยายน 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
   โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพ่ือเตรียมความ

พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
รุ่นที่  22 

9 – 11 กันยายน 2562 โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพฯ 

5 นายด าริห์  วันเต็ม ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารในการยื่นขออนุญาตทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการอนุญาตดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารประเภทอ่ืนมาเป็นโรงแรม  การอนุญาต
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  ป้ายและอาคาร
ประเภทอ่ืน  ของ อปท.  รุ่นที่ 1 

14-16 มิถุนายน 2562 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จ.เชียงใหม่ 

6 น.ส.สุพรรษา  ศรีพุทธิรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ หลักสูตรปิดบัญชีสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  การจัดท าหน้าฎีการูปแบบใหม่   อัตราการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ อปท.  และแนวทาง
การจัดท างบประมาณ  และการบริหารงบประมาณด้าน
การศึกษาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา  สังกัด อปท  พ.ศ.2562  รุ่นที่ 6 

13 – 15 กันยายน 2562 โรงแรมเอเชีย ชะอ า 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

7 นางสาวหรรษธร  มารักษา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

24-26 มกราคม 2562 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส 
อยุธยา 
จังหวัดอยุธยา 

โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (หลักสูตร 2 วัน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

25 – 26 เมษายน 2562 ผึ้งหวาน รีสอร์ท 
แอนสปา แควใหญ่ 
จ.กาญจนบุรี 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน
ประจ าปี 2562  ในบริบทการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2560 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) (ฉบับใหม)่  และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  เพ่ือการ
จัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. 

21-23  มิถุนายน 2562 โรงเรียนโฆษะ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

8 นางชลลดา  จ าปาศร ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท าแบบ
ประเมิน  ปรับปรุงต าแหน่งและเลื่อนระดับ  ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และการโอนระหว่าง อปท.(ใหม่) 

11-13 ธันวาคม 2561 โรงแรม เอส ดี อเวนิว  
กรุงเทพฯ 

การบริหารงานบุคคลของ อปท. (Local Personnel 
Adminstration) รุ่นที่ 5 

21-26 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
จ.ปทุมธานี 

ประชุมชี้แจง  ระเบียบ  หลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่าย
สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และการเข้าใช้งานโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ปี 2562 

23 มกราคม 2562 โรงแรมลองบีช   
อ. ชะอ า  จ.เพชรบุรี 

9 นางสาวพีรนันต์  นาคะวะรัง นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี  การจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี  และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)  ประจ าปี  
2562  รุ่นที่  16 

6 – 8 ธันวาคม 2561 โรงแรมริเวอร์ไซค์  
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การเตรียมความพร้อมใน

การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  และ
แนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ  เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-
LAAS)  อย่างสมบูรณ์แบบในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
และรองรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ปฏิบัติจริง 

6 – 8 กันยายน 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพฯ 

10 นางปานจิตร สวัสดิผล คร ู โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  และการจัดท ารายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR)  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 6 

26-28 สิงหาคม 2562 โรงแรมปรินซ์ พาเลช 
มหานาค 
กรุงเทพฯ 

11 นายธีรัช  เจริญภักด ี นายช่างโยธาช านาญงาน การจัดท ารูปแบบรายการอนุรักษ์โบราณสถานจากการ
ปฏิบัติจริง 

23-25 มกราคม 2562 โรงแรม ณ เวลา 
จังหวัดราชบุรี 

โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารในการยื่นขออนุญาตทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการอนุญาตดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารประเภทอ่ืนมาเป็นโรงแรม  การอนุญาต
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  ป้ายและอาคาร
ประเภทอ่ืน  ของ อปท.  รุ่นที่ 1 

14-16 มิถุนายน 2562 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จ.เชียงใหม่ 

จ านวนพนักงานส่วนต าบล 12  คน 
เข้ารับการอบรม          11  คน 
คิดเป็นร้อยละ           91.67 % 

 


