
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ 2562 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง การเขารับการฝกอบรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

1 จ.อ.สนิท    ชมเทศ 08-3-00-1101-001 ปลัด
อบต. 

1 .  ประ ชุม เพื่ อส ง เส ริ ม และการพัฒนาการประ เมิ น
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 
ประจําป 2562 

2. ประชุมซักซอมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนท อง ถ่ิน  (Local Performance 
Assessment: LPA) ประจําป 2562 

3. ปฏิบัติหนาท่ีทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment: 
LPA) ประจําป 2562 

12 ก.พ.62 

 

 

10 พ.ค. 62 

 
 

5 มิ.ย.62 ถึง 
12 ก.ค.62 

 

หองประชุม ช้ัน 5 ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม 

 
 

หองประชุม ช้ัน 5 ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม 
 

ตามกําหนดการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 
2562 

2 นางสาวจีราพร  รัตนบุญ 08-3-00-1101-002 รองปลัด 1. โครงการอบรมคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รุนท่ี 17 

 

2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  “หลักการตรวจสอบทองถ่ิน
ของหนวยตรวจสอบ (สตง. ป.ป.ช.) เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายฉบับใหมของเจาหนาท่ีทองถ่ินมีความถูกตอง 
เปนไปตามนโยบายผูบริหาร และรอดพนจากโทษทางวินัย 
อาญา และแพง” รุนท่ี 3 

24–26 
เม.ย 62 

17 – 19  
พฤษภาคม 

2562 

 

ณ โรงแรมลองบีช  ชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   

ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

 



รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ 2562 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง การเขารับการฝกอบรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

 สํานกังานปลัด อบต.      

3 น.ส.ชนัญชิตา  เสาวโร 18-3-01-2101-001 หัวหนา
สํานักปลัด  

1. อบรมสัมมนา “การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินภายใต
ยุทธศาสตรชาติและการจัดทํางบประมาณ ตามแนวทางท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด 

  17-19 ม.ค. 62 - โรงแรมอะเดรียติค พาเลช 
ถนนวิทยุ เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ     

4 นายฐิติพันธ  เรือนนุช 18-3-01-3801-001 นักพัฒนา
ชุมชน 

 1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
(อผส.)และกลไกหนุนเสริมการดําเนินงานในระดับพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม ประจําป พ.ศ.2562 

5 มี.ค. 62 - โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

5 นางชญาภา  จันทาทิพย 18-3-01-3103-001 นักวิเคราะห
นโยบายและ

แผน 

1. อบรมสัมมนา “การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินภายใต
ยุทธศาสตรชาติและการจัดทํางบประมาณ ตามแนวทางท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด 

  17-19 ม.ค. 62 - โรงแรมอะเดรียติค พาเลช 

ถนนวิทยุ เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ     

6 นายอํานาจ วัฒนบงกช 18-3-01-3102-001 นัก
ทรัพยากร

บุคคล 

1.โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท อง ถ่ิน  และการบันทึกขอ มูล
ศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครปฐม ประจําป พ.ศ.
2562” 

4 – 5 กันยายน 

2562 

ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐ 

7 นางภัสวรรณ  ตรีสุคนธ 73-2-0092 ครู คศ.1 1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานโภชนาการและ
อนามัยส่ิงแวดลอม รุนท่ี 2  

2.ประชุมช้ีแจงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

30 – 31 ต.ค.

2561 

11 ก.ย.62 

ณ หองสวัสดี โรงแรมริเวอร   

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

หองประชุม ช้ัน 5 ศาลา

กลางจังหวัดนครปฐม 



รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ 2562 
ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง การเขารับการฝกอบรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

 กองคลัง      

8 นางพัชรา  มีแตม 18-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง 

 

 

1.โครงการฝกอบรม “หลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ.2563 เทคนิคการจัดเก็บภาษี
ปาย วิธีการวัดพื้นท่ีและการวิเคราะหประเภทอัตราภาษีปาย 
รวมถึงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและบํารุงทองท่ี เปน
ปสุดทาย” 

17 - 19  
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

9 นางจิตรา ฮวดหนองโพธิ ์

 

18-3-04-3201-001 

 

นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

 

1. โครงการฝกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การ
จัดทํารายงานการเงินประจําป และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (e-LAAS) ประจําป 2562  รุนท่ี 4 

8 - 10 
พฤศจิกายน 

2561 

ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ 

10 

 

นางสาวสุพัตรา แกนสุข 18-3-04-3202-001 

 

 

นักวิชาการ
คลัง 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการฝกอบรม “การ
จัดทํารายงานสินทรัพยของ อปท.(สท. 1-3)เพื่อการจัดทํา
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท.โดยจัดประเภท
สินทรัพย ตีราคา กําหนดอายุการใชงานและคํานวณคา
เส่ือมราคาสินทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการตีราคา
สินทรัพยท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ใหทันภายในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562”ปฏิบัติจริงพรอมโนตบุค  

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม      
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562” 

17 - 19  
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

22 - 23  
เมษายน  พ.ศ. 

2562 

 

โรงแรมรอยัล ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 
โรงแรมรอยัลริเวอร บางพลัด 
กรุงเทพ 

 



รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ 2562 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง การเขารับการฝกอบรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

 กองคลัง      

   

 

 

 3.โครงการฝกอบรม“การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)แกผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2562รุนท่ี 5 

26 - 28  
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

โรงแรมเดอะล็อฟ รีสอรท 
ซอยวงศสวาง 19 แขวงวงศ
สวาง  เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

11 นางสาวจินตนา คําทับทิม 18-3-04-3203-001 นักวิชาการ
จัดเก็บรายได 

1.โครงการฝกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การ
จัดทํารายงานการเงินประจําป และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (e-LAAS) ประจําป 2562  รุนท่ี 4 

2.โครงการฝกอบรม “หลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ.2563 เทคนิคการจัดเก็บ
ภาษีปาย วิธีการวัดพื้นท่ีและการวิเคราะหประเภทอัตรา
ภาษีปาย รวมถึงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ
บํารุงทองท่ี เปนปสุดทาย” 

3.โครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง รุนท่ี 4 

8 - 10 
พฤศจิกายน 

2561 

 
17 - 19  
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

 
 

26 – 28  
มิถุนายน 
2562   

ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ 

 
 
โรงแรมรอยัล ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

โรงแรมสีดารีสอรท  อําเภอ
เมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก 

 กองชาง      

12 นายณัฐพล  ทองอําภา 18-3-05-2103-001 ผอ.กองชาง 1. อบรมหลักสูตร “นักบริหารงานชาง รุนท่ี 75” 

 

 

16 กันยาย 61 
ถึง  

12 ตุลาคม 61 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี   

 



รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต. ประจําปงบประมาณ 2562 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง การเขารับการฝกอบรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

 กองสาธารณสุขฯ      

13 วาท่ี ร.ต.สัญชัย หลีอาภรณ 18-3-06-2104-001 ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ 

1. ฝกอบรมหลักสูตร การใชนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

 

2. สัมมนาและดูงานดานเทคนิค เรื่อง“โรงงานผลิตปุย
อินทรียจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร” 

 

3. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ฯ หลักสูตร เจาะลึก แนวทางการปฎิบัติงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ตามประกาศหลักเกณฑใหม แนว
ทางการดําเนินงานการบริการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง(LTC) และแนวทางการบันทึกโปรแกรมฯ รุนท่ี 2 

4. ฝกอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม :จาก
ขยะไรคาสูสินคาเพื่อความยั่งยืน 

25 – 26 
ธันวาคม 
2561 

29  มกราคม 
2562 

 

8 – 10 
มีนาคม 2562 

 

 

27 – 28  
มีนาคม  2562   

 

โรงแรม ที เค พาเลช  
คอนเวนช่ัน หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แอสโซซิเอช่ัน ออฟทรี 
จํากัด  ต.วัดสุวรรณ อ.บอทอง 
จ.ชลบุรี 

โรงแรมลองบีชชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด 
จังหวัดนครปฐม 

 


