
      
รายงานการอบรมพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 

 

 ล าดับที่          ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน เดือน ปี สถานที ่

1 นางอรนิตย์  โลหะอุดม ปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล ประชุมสัมมนาท้องถิ่นก้าวไกลรว่มใจพัฒนาเมืองนักปราชญ ์
ศูนย์ smart  city อีสานใต้ 

19 – 20 พ.ย.62 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

2 นางนิภาภรณ์  เถาวโ์ท นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดอบุลราชธาน ี

26 -27  ธ.ค.62 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

3 นางณัฎฐ์สุดา  สกุลจาป เจ้าพนักงานการเงนิและบัญช ี โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดอบุลราชธาน ี

26 -27  ธ.ค.62 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

4 นางณัฎฐรณิีย์ เสสแสงศร ี เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดอบุลราชธาน ี

26 -27  ธ.ค.62 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

5 นายอรรถชัย  เถาวโ์ท นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อบรมการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อปท.ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 

21 -25 ม.ค.63 โรงแรมเอสดี อเวนิว 
เขตบางพลัด กทม. 

6 นางหอมไกร  วันหลัง คร ู โครงการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรูข้องสมอง
(BBL)สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ(EF)       
ตามแนวคิดHigh Scope เพื่อพฒันาเด็กตามมาตรฐานฯ 

31 ม.ค. 63 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

7 นางวิชชุลดา  จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการด้านบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหแ้ก่บคุลากรของ อปท. 

3 – 4 ก.พ. 63 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี



 

 ล าดับที่          ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน เดือน ปี สถานที ่

8 นางอรนิตย์  โลหะอุดม ปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการด้านบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหแ้ก่บคุลากรของ อปท. 

3 – 4 ก.พ. 63 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

9 นายเจษฎา  พรมหล่อ เจ้าพนักงานปอ้งกนัฯ อบรมการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 

6 ก.พ. 63 ศาลากลาง จ.อุบลราชาน ี

10 นายก้องเกียรติ  สารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท.เพื่อ
ยกระดับการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 

12-13 ก.พ.63 โรงแรมพูลแมน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

11. นางสาวปาณิสรา  ดวงอินทร ์ นักทรัพยากรบุคคล อบรมหลักสูตรปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อปท.
และปรับปรงุหลักเกณฑ์และวิธปีระเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการฯ 

28 ก.พ. – 2 มี.ค. 
63 

โรงแรมเดอะพรรณราย 
โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

12 นางสาวกนกอร เทพมุสิก เจ้าพนักงานธุรการ อบรมบทบาทงานสารบรรณกบัความส าคัญของบุคลกรของ 
อปท.ในการเขียนหนังสือราชการภายในภายนอกการใช้
ภาษาราชการ 1 

6  - 8  มี.ค.63 โรงแรมกิจตรง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

13 นางสาวศิริพร  นิยมชาติ เจ้าพนักงานธุรการ อบรมบทบาทงานสารบรรณกบัความส าคัญของบุคลกรของ 
อปท.ในการเขียนหนังสือราชการภายในภายนอกการใช้
ภาษาราชการ 1 

6  - 8  มี.ค.63 โรงแรมกิจตรง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

14 นางณัฎฐ์สุดา  สกุลจาป เจ้าพนักงานธุรการ อบรมบทบาทงานสารบรรณกบัความส าคัญของบุคลกรของ 
อปท.ในการเขียนหนังสือราชการภายในภายนอกการใช้
ภาษาราชการ 1 

6  - 8  มี.ค.63 โรงแรมกิจตรง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

 
 
 



 ล าดับที่          ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน เดือน ปี สถานที ่

15 นางน้ าค้าง  พุ่มเมือง ผู้อ านวยการกองคลงั การตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชีและพัสดุของ 
อปท.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

29 มิ.ย.63 ศูนย์โอทอป  
จ.อุบลราชธาน ี

16 นางสาวปาณิสรา  ดวงอินทร ์ นักทรัพยากรบุคคล อบรมหลักสูตรเทคนคิการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ.2564-2566) 

24- 26 ก.ค. 63 โรงแรมสุนีย์ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

17 นางอาภาสุรีย์  วงษ์ชมพู รอง ปลัดอบต. อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

18 นางสาวพรสุดา ไชยชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

19 นางวิชชุลดา  จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

20 นายอรรถชัย  เถาวโ์ท นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 



 ล าดับที่          ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน เดือน ปี สถานที ่

21 นายกระเศียร  จันทร์เกษ เจ้าพนักงานพัสดุ อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

22 นายภูวกร  วุฒิพรหม นักจัดการงานทั่วไป อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

23 นางสาวศิริพร  นิยมชาติ เจ้าพนักงานธุรการ อบรมหลักสูตรเทคนคิการปฏิบัตงิานและตัวอย่างงานเรือ่ง
การควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

31 ก.ค. -2 ส.ค.63 โรงแรมลายทอง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

24 นางวิชชุลดา  จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักปลัด อบต. การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ใน
การป้องกันควบคุมโรคพิษสนุัขบา้ภายใต้โครงการสัตว์   
ปลอดโรค 

15 ก.ย. 63 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

25 นายเจษฎา  พรมหล่อ เจ้าพนักงานปอ้งกนัฯ การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ใน
การป้องกันควบคุมโรคพิษสนุัขบา้ภายใต้โครงการสัตว์   
ปลอดโรค 

15 ก.ย. 63 โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

26 นายกระเศียร  จันทร์เกษ เจ้าพนักงานพัสดุ อบรมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการ e- laas 19-21 ก.ย.63 โรงแรมกิจตรงวิลล ์
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

27 นางอาภาสุรีย์  วงษ์ชมพู รอง ปลัดอบต. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน      
ตามพรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

22 ก.ย.63 ศาลาประชาวาริน 
อ.วาริน จ.อุบลราชธาน ี

28 นางนิภาภรณ์  เถาวโ์ท นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตาม
พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ.2562 

22 ก.ย.63 ศาลาประชาวาริน 
อ.วาริน จ.อุบลราชธาน ี

 
 


