
  ตารางการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
 

ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

1 นางสุขวสา  ตรงต่อกิจ 
ผู้อ านวยการคลัง 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2564 

27 - 30 มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาวสุทัศน์  วงษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2564 

27 - 30 มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร 

3 นางจิรัชยา  แตงอ่ า 
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2564 

27 - 30 มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาวศรีสมร  สุขไพศาล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2564 

27 - 30 มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร 

5 นางสาวทัศนีย์  โฉมแดง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2564 

27 - 30 มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร 

6 นางดวงกมล  หยิบทรัพย์ 
หัวหน้าส านักปลัด 

โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานการบูรณาการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

4 - 6 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

 
 
 
 
 



ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

7 นายศุภกิจ  ศรีอาวุธ 
นักพัฒนาชุมชน 
ช านาญการ 

โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานการบูรณาการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

4 - 6 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

8 นางจุรี   เกียรติศรีสิริ 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 - 27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

9 นางสุขวสา  ตรงต่อกิจ 
ผู้อ านวยการคลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 - 27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

10 นายกรฤต  ปานรัตน์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

26 - 27 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

11 นายธรรมภณ  สุวรรณลาภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยง
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส าหรับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่
ในการวางแผนพัฒนา การบริหาร
งบประมาณ การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวงลางแผนและ 

26 – 29 มกราคม 2564 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  

12 นางสาวระวีวรรณ  กุลคง 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัยใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์
เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ครผูู้ดูแลเด็ก เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในระดับปฐมวัยด้วยสื่อ
ธรรมชาติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ การลืบค้น
ข้อมูลและการลงมือท าตามรูปแบบของ
การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษา
ทางไกลที่ประสบผลส าเร็จโดยปรับให้
เหมาสมกับบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และห้องเรียนตนเอง 

27 – 30มกราคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

13 นางสาวมณี  อ้นภา 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานใต้สังกัดโดยใช้ Excel การ
โอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ
มีความม่ันใจในการบันทึกบัญชีแบบ
ใหม่ เพื่อให้สอดครองตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
ได้อย่างถูกต้องน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

19 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงรมวรบุรี อยุธยา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 



ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

14 นางสาวระวีวรรณ  กุลคง 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานใต้สังกัดโดยใช้ Excel การ
โอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ
มีความม่ันใจในการบันทึกบัญชีแบบ
ใหม่ เพื่อให้สอดครองตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด
ได้อย่างถูกต้องน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

19 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงรมวรบุรี อยุธยา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

15 นางสาวสุทัศน์  วงษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี 
“การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel 
การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด” 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

16 นางจิรัชยา  แตงอ่ า 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี 
“การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel 
การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด” 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

17 นางสาวศรีสมร  สุขไพศาล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี 
“การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel 
การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด” 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

18 นางสาวทัศนีย์  โฉมแดง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี 
“การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชี
หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel 
การโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด” 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 



 
 

ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

17 นางสุขวสา  ตรงต่อกิจ 
ผู้อ านวยการคลัง 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบ 
KTC Corporate Online และ
แนวทางการป้องกันการทุจริต ข้อ
ทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกับกรณีการ
เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมท็อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

18 นางสาวสุธางค์รัตน์  ปานเกิด 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญ
งาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ศพด. และกองการศึกษา เพ่ือทบทวน
และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งท า
แผนการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 
2570)” 

5 - 7 มีนาคม 2564 โรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

19 นางสาวมณี  อ้นภา 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ศพด. และกองการศึกษา เพ่ือทบทวน
และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งท า
แผนการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 
2570)” 

5 - 7 มีนาคม 2564 โรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

20 นางสาวอริศรา  เหม็นแดง 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ศพด. และกองการศึกษา เพ่ือทบทวน
และเตรียมการรับตรวจ พร้อมทั้งท า
แผนการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 
2570)” 

5 - 7 มีนาคม 2564 โรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

21 นายธรรมภณ  สุวรรณลาภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับ
ระบบ eMENSCR จ านวน 13 รุ่น 
ส าหรับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการวางแผน
พัฒนา การบริหารงบประมาณ การ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 - 7 มีนาคม 2564 โรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์ แกรนด์ 
พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 



 
 

ที ่
 

เจ้าหน้าที่ 
ที่เข้ารับการอบรม 

ชื่อโครงการ วันที่เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่อบรม 

22 นางสาวระวีวรรณ  กุลคง 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ด้วยการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ 

16 - 21 มีนาคม 2564 โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

23 จ่าเอก วราพงษ์  อ่อนตา 
นักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช านาญการ 

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัย
พิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

11 - 12 มีนาคม 2564 โรงแรมดิอิมพีเรียล 
โฮเทล แอนด์ 
คอนเวอร์ชั่น 
จังหวัดพิษณุโลก 

24 นางสาวมณี  อ้นภา 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ด้วยการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ 

30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 
2564 

โรงแรมอเล็ก 
ซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

24 นางสาวขวัญใจ   มะลาศรีมูล 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ช านาญการ 

โครงการอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานมนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบันทึก
บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

7 - 8 เมษายน 2564 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 

25 นางสาวสุทัศน์  วงษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

โครงการอบรมการบันทึกบัญชีและ
ปฏิบัติงานมนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบันทึก
บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

7 - 8 เมษายน 2564 โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า พิษณุโลก 


