
 
สรุปการฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ของพนักงานส่วนต าบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
1 นายประชัน  อินจงกล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความ

พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้าง   
รุ่นที่ 3 

21-23 พ.ย.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์  
กรุงเทพฯ 

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการสภา
ท้องถิ่นที่ผ่านมา  เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ในการบริหาร
กิจการสภา อปท.  รุ่นที่  4 

12-15 พ.ย. 62 โรงแรมเอเชยี  พัทยา  บีช  
จังหวัดชลบุร ี

2 นางปราณี ข าโขนงงาม รองปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้าง 

21-23 พ.ย.63 โรงแรมริเวอร์ไซต์  
กรุงเทพฯ 

โครงการอบรมการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
รุ่นที่ 4 

12 – 14 ก.พ. 63 โรงแรม เอสดี  อเวนิว 
กรุงเทฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติ
หน้าที่ของ อปท.ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล 

16-17 ธ.ค. 62 โรงแรมแมนฮัตตัน  
ปทุมธานี 

3 นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้าส านักปลัด โครงการอบรมการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รุ่น
ที่ 4 

12 – 14 ก.พ. 63 โรงแรม เอสดี  อเวนิว 
กรุงเทฯ 

4 นางภาวนา  ก าจรกิตติคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติ
หน้าที่ของ อปท.ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล 

16-17 ธ.ค. 62 โรงแรมแมนฮัตตัน  
ปทุมธานี 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
5 น.ส.สุพรรษา  ศรีพุทธิรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท.  พ.ศ. 2562  และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  ของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

9-11 พ.ค. 2563 โรงแรมอเล็กซานเดอร์  
กรุงเทพฯ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562  รุ่นที่ 3 

9 – 11 ส.ค. 63 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

6 นายด าริห์  วันเต็ม ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยฯ  ประจ าปี 2563 

9 – 11 ก.ย. 63 The cavalla  casa 
resort   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 นางชลลดา  จ าปาศรี นักทรัพยากรบุคคล โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  หลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ  อบจ.เทศบาล  และ อบต.(ใหม่)  
การปรับปรุงระดับต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่)  
เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  รุ่นที่ 7 

21-23  ก.พ. 63 โรงแรมรอยัล  ซิตี้   
กรุงเทพฯ 

โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3  ปี  (2564 – 2566 )  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ า (ใหม่)  ปัญหาการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระดับ  อปท.  รุ่นที่ 1 

17-19 ก.ค. 63 โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 

8 น.ส.หรรษธร  มารักษา นักพัฒนาชุมชน โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560-2564 

5-6 มี.ค. 63 โรงแรมไอธารา  รีสอร์ท  
แอนด์  สปา   
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 



-3- 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร วัน เดือน ปี ที่อบรม สถานที่ 
9 นายธวัชชัย  กันตานนท์ นายช่างโยธา โครงการอบรมหลักสูตร  วิธีปฏิบัติในการจัดท ารูปแบบ

รายการงานก่อสร้าง  มาตรฐานงานก่อสร้าง  การ
ค านวณราคากลาง  เทคนิคในการควบคุมงานก่อสร้าง  
และบริหารสัญญา  เพ่ือลดปัญหาข้อผิดพลาดและข้อ
ทักท้วงของ อปท.  รุ่นที่ 1 

2-4 ก.ย. 63 โรงแรมผึ้ง-หวาน  รีสอร์ท 
จังหวัดกาญจนบุรี 

10 นางปานจิตร  สวัสดิผล คร ู โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท.  พ.ศ. 2562  และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   
ของสถานศึกษาสังกัด อปท. 

9-11 พ.ค. 2563 โรงแรมอเล็กซานเดอร์  
กรุงเทพฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัด  อปท.  
รุ่นที่ 1 

20-23 ก.พ. 63 โรงแรมริเวอร์ไซต์   
เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 

 
จ านวนพนักงานส่วนต าบล 12  คน 
เข้ารับการอบรม          11  คน 
คิดเป็นร้อยละ           91.67 % 
 
 

 
 
 


