
5 นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักด์ิ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หลักสูตรการบงัคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธภิาพ 
และแนวทางประยุกต์ใช้ พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและเปน็
ระเบยีบในบา้นเมือง พ.ศ.2535

14 - 15 พฤศจิกายน 
2563

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคากร องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2564
ตารางการรายงานผลส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันทีอ่บรม สถานทีอ่บรม หมาย
เหตุ

1 นางกาญจนาพร  เกตุทอง 
หวัหน้าส านักปลัด

หลักสูตร "จัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
ปลอดภยัหา่งไกลหน่วยตรวจสอบ"

30 ตุลาคม - 1 
พฤศจิกายน 2563

 โรงแรมพาลาสโซ่ กทม.

หลักสูตรเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารราชการของนัก

บริหารงานทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

2 จ่าเอกทวศัีกด์ิ  ภู่ทอง          
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

11 - 18 พฤศจิกายน 
2563

สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 
 จังหวดัปทมุธานี

3 นางลักขณา  งามยิ่งยวด 
ผู้อ านวยการกองคลัง

หลักสูตร"ความเส่ียงและข้อควร
ระวงัในการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ"

20 - 22 พฤศจิกายน 
2563

โรงแรมอีสเทร์ิน แกรนด์ 
จังหวดัชลบรีุ

4 นางสาววราภรณ์  แสงเงิน         
  นิติกรปฏบิติัการ

หลักสูตร"การรักษาวนิัยและการ
ด าเนินการทางวนิัย ทั้งกรณีปกติ
และกรณีหน่วยตรวจสอบชี้มูล
ความผิด"

13 - 15 พฤศจิกายน 
2563

โรงแรมเมาน์เทิ่นววิรีสอร์ท 
จังหวดันครราชสีมา

นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร 
นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญ
การ

หลักสูตรการบนัทกึบญัชีและ
ปฏบิติังานในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (e-LAAS) ตา
มาตรฐานการบญัชีภาครัฐและ
นโยบายการบญัชีภาครัฐ 
ประจ าป ี2564

19 - 22 พฤษภาคม 
2563

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร

6



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคากร องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2564
ตารางการรายงานผลส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันทีอ่บรม สถานทีอ่บรม หมาย
เหตุ

9 นางสาววนัทนา  ผาค า ครู คศ.1 อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพสถานศึกษาปฐมวยั
ต้นแบบทกัษะ EF

12 - 15 กุมภาพนัธ ์
2564

โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี จ.นนทบรีุ

10 นางสาววราภรณ์  แสงเงิน      
นิติกรปฏบิติัการ

อบรมหลักสูตรการอบรมเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตาม
พระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 พ.ศ.2562

 7 - 12 มีนาคม 2564 โรงแรมทเีคพาเลซ แอนด์ คอน
เวชั่น กทม.

โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบรีุ

8 นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักด์ิ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หลักสูตร"เจาะลึก การใช้จ่าย
เงินกองทนุหลักประกันสุขภาพฯ 
(ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่)
การบริหารงานฯ (LTC) และ
แนวทางการบริหารนักบริบาล 
อย่างมีประสิทธภิาพ

4 - 6 ธนัวาคม 2563 โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบรีุ

7 นางลักขณา  งามยิ่งยวด 
ผู้อ านวยการกองคลัง       
นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร  
นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญ
การ

หลักสูตรการบนัทกึบญัชีในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ
และนโยบายการบญัชีภาครัฐ 
ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ.2564

 27 - 29 พฤศจิกายน 
2563



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคากร องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2564
ตารางการรายงานผลส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันทีอ่บรม สถานทีอ่บรม หมาย
เหตุ

11 นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักด์ิ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบรมหลักสูตร"พฒันา
ประสิทธภิาพ ของการด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทนุ
หลักประกันสุขภาพและการดูแล
ผู้สูงอายุและบคุคลที่มีภาวะพึ่งพงิ
 เทคนิคการลงระบบ Long Term
 Care/คลินิกเอกสารกองทนุ 
เอกสารตัวอย่างประกอบฎกีาการ
เบกิจ่าย/การบริหารจัดการ
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

 12 - 14 มีนาคม 2564 โรงแรมซิต้ีบชี รีสอร์ท หวัหนิ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์

13 1.นางลักขณา  งามยิ่งยวด
ผู้อ านวยการกองคลัง             
2.นางสาววนัทนา  ผาค า         
ครู ค.ศ.1                          
3.นางสาวสุพรรษา คงวนั        
ครูค.ศ.1                           
4.นางสาวสมฤทยั  สะทองขน   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บญัชี

หลักสูตร"การวเิคราะหผั์งบญัชี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นการ
บนัทกึบญัชีหน่วยงานภายใต้
สังกัด โดยใช้ Excel การโอน
สินทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหห้น่วยงานภายใต้
สังกัด"

2 - 4 เมษายน 2564 โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบรีุ

12 1.นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร 
นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญ
การ                                  
2.นางสาวสุกัญญา  ขิวลัิย ผู้ช่วย
นักวชิาการเงินและบญัชี         
3.นางสาวสุภตัรา  จันทร์ภมูิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

หลักสูตรการรับเงินและการ
จ่ายเงินด้วยระบบ KTB 
Corporate Online และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยวธิกีารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2563

17 - 19 มีนาคม 2564 โรงแรมเอเชีย ชะอ า จ.เพชรบรีุ



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคากร องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2564
ตารางการรายงานผลส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันทีอ่บรม สถานทีอ่บรม หมาย
เหตุ

14 นางสาวชุดาพนัธ ์จันทนะโสตตถิ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ

หลักสูตร "การบนัทกึข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง กรณ๊ที่ไม่ได้
ด าเนินการผ่านระบบ e-GP เพื่อ
ด าเนินการประกาศผลผู้ชนะราย
ไตรมาสในระบบ e-GP และการ
เปดิเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานของ
ส่วนราชการ"

2 - 4 เมษายน 2564 โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบรีุ

15 จ่าเอกทวศัีกด์ิ  ภู่ทอง          
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

เตรียบพร้อมเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
การยื่นบญัชีทรัพย์สินก่อนและ
หลังพน้จากต าแหน่ง

3 - 5 เมษายน 2564 โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบรีุ

16 นายอัครเดช  สุขสมบรูณ์  ผู้ช่วย
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์และแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า พื้นที่
ลุ่มน้ าแม่กลองฯ

8-เม.ย.-64 อบจ.สมุทรสงคราม

17 นางกาญจนาพร  เกตุทอง 
หวัหน้าส านักปลัด

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักบริหารทางด้าน
กฎหมาย เพื่อบริหารทอ้งถิ่น
อย่างมืออาชีพในยุค New 
Normal

7 - 9 เมษายน 2564 โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กทม



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจ าปี
ตามแผนพัฒนาบุคากร องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ประจ าปีงบประมาณ 2564
ตารางการรายงานผลส่งพนักงานส่วนต าบลเขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันทีอ่บรม สถานทีอ่บรม หมาย
เหตุ

18 นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักด์ิ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบรมหลักสูตร"เพิ่มประสิทธภิาพ
 การบริหารราชการของนัก
บริหารงานทอ้งถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
(Increase the Efficiency of 
Local Administration)       
รุ่นที่ 2"

21 - 28 เมษายน 2564 สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 
จังหวดัปทมุธานี


