
นายสำรวย   อินทร์นะนิสา 
นายก  อบต.   

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

   

 
นางกัณฐมณี   บัวบาน 

รองนายก  อบต.   

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

   

 
นายจินดา   เจเถือ่น 
นักบริหารงาน อบต. 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 อบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
29 ก.ย. 63 

 
 

 
 



ว่าท่ี ร.ต.จตุพร     ศรสีมบูรณ ์
นักบริหารงาน  อบต.   

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 การเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร” (Community Key Actors Summit: 

Enhancing Population Health) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง Royal Jubilee        
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

3-5 ต.ค. 62 

 
นางสาวปิยวรรณ   มณีกาญจน์ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้ายให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดกาญจนบุรี”      
รุ่นที่ 3 โดยสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมอาร์ เอส ชั้น 5 โรงแรมอาร์เอส 
โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

11-12 ต.ค. 62 

2 โครงการ “การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
กาญจนบุรี ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์.เอส.โฮเต็ล) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

9 ธ.ค. 62 

 
 
 
 
 



สำนักปลัด 
นางณภัทร   โพธิพิพิธ 

หัวหน้าสำนักปลัด 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 การเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร” (Community Key Actors Summit: Enhancing 

Population Health) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

3-5 ต.ค. 62 

 
นางสาวจรรยา   ประดับแก้ว 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 การเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู ้นำชุมชนท้องถิ ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ ่มประชากร” (Community Key Actors Summit: 

Enhancing Population Health) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง Royal Jubilee        
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

3-5 ต.ค. 62 

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของ อปท. และการจัดทำงบประมาณด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2564 ภายใต้หลักเกณฑ์การจำแนกหมวดและประเภทรายจ่าย (แก้ไขใหม่ปี 
2563) กรอบอัตราตั้งจ่ายประจำปี 2564 ระเบียบเงินอุดหนุนปรับปรุงใหม่ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ.2562” 
โดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทว ารวดี นครปฐม 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3-5 ก.ค. 63 

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่ง
การต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-PLAN” รุ่นที่ 6 โดยสำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 

5-7 ส.ค. 63 

 



 
นางภัชชาภร   จันทร์สขุ 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 การเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร” (Community Key Actors Summit: 

Enhancing Population Health) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง Royal Jubilee        
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

3-5 ต.ค. 62 

2 อบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

29 ก.ย. 63 

 
นางปวีณา   ดิษผล 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท.” รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

17-19 ก.ค. 63 

 
นางสาวสุทธาทิพย์   อนิทร์นะนิสา 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 



   

 
นางสาวภูษณิศา   เชื้อบุญ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/

หนังสือสั่งการต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-PLAN” รุ่นที่ 6 โดยสำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 

5-7 ส.ค. 63 

 
นางสาวศิรภัทร   จลุทรักษ ์

นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 71” โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

26-31 ก.ค. 63 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์      
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรี     
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอำเภอท่ามะกา ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

23 ก.ย. 63 

 
 



 
 

นายอาทิตย์    ปานมา 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

   

 
นายเฉลิมวุฒ ิ  ซุ่นใช้ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
   

 
นายศักดา    หอมหวล 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 



 
 

นายวิรัตน์  โตไทย 
พนักงานขับรถยนต์ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
 

นายบุญลือ   ประกับสขุ 
ยาม 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นางสาววรัทยา   จันทร์สุข 

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     



 
 

นางสาวรัญญา   อินทร์นะนิสา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
     

 
นางวราภรณ์   อินทะนิน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายไมตรี   เบ็ญพาด 
พนักงานขับรถยนต์ 

 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

นายถนากร   เลาหะกาญจนศิริ 
พนักงานขับรถยนต์ 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายประสาน   โพธิ์ทอง 

พนักงานขับรถยนต์ 
 

ลำดับที ่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ต้ังแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
 

นายนคร   ชูศูนย์ 
พนักงานผลิตน้ำประปา 

 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

นายชูชาติ   พรหมสวสัดิ์ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
 

นายวันชัย   จงศิริ 
ช่างไม้ 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายสมชาย   คุ้มถนอม 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ) 
 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายบุญส่ง   สะทองสาง 

ช่างก่อสร้าง 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นางสาวสมพิศ   ผิวผ่อง 

คนสวน 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายมิตร   โมม่าลา 

ช่างปูน 
 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายสมพล    ปูนฉาย 

พนักงานวิทยุ 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นางสาวสมจติ     แพงอุ่ม 

คนครัว 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
 

นายอนุวัฒน์      สมานทรัพย์ 
คนงานประจำรถขยะ 



 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

นายสมเกียรติ    สงวนทรพย์ 
คนงานประจำรถขยะ 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     

 
นายธีระ    โชควนากุล 

คนงานทั่วไป 
 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
  

 

 

 



 

 

 

 

กองคลัง 

นางสาวนงนุช   มณีกาญจน์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้ายให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดกาญจนบุรี”      
รุ่นที่ 3 โดยสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมอาร์ เอส ชั้น 5 โรงแรมอาร์
เอส โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

11-12 ต.ค. 62 

 

นางสาววรวรรณ   ซุ่นใช้ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
   

 
 



 
 
 
 
 

นายไพโรจน์     แสงรอด 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้ายให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดกาญจนบุรี”      
รุ่นที่ 3 โดยสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมอาร์ เอส ชั้น 5 โรงแรมอาร์เอส 
โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

11-12 ต.ค. 62 

 

นางวิลาวัลย์   ศิลป ี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้ายให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดกาญจนบุรี”      

11-12 ต.ค. 62 



รุ่นที่ 3 โดยสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมอาร์ เอส ชั้น 5 โรงแรมอาร์เอส 
โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

นางวรัทยา   กล่ำกลาง 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการ “การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 

ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์.เอส.โฮเต็ล) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
9 ธ.ค. 62 

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์ ตั้งแต่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุม การคำนวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุทุกวิธี การจัดทำงบทรัพย์สินและหมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชี e-LAAS รุ่นที่ 4 โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมแกรนด์ 
ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร 

1-3 ส.ค. 63 

 

นางสาวทิพวรรณ  อินทรีย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
 

 

 

 

 

นายทวีทรัพย์   บุณยเดชศักดา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

     
 

นางสาววรัญญา    พลอยพริม 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงาน
การฝึกอบรม 

     
 

นายมนูญ   เสมคง  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม ตั้งแต่ – ถึง 
(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงาน
การฝึกอบรม 

     
 

กองช่าง 

นายสาธิต   ตมุรสุนทร 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) โดยกรมทรัพยากรน้ำ                ณ 

ห้องราชศุภมิตร โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
30 ก.ย. 63 

 

นายปณช    จันทรวัฒน์ 



หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง  

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) โดยกรมทรัพยากรน้ำ               ณ 
ห้องราชศุภมิตร โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

30 ก.ย. 63 

 

นายวันชัย    บุญงาม 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์นำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) โดยกรมทรัพยากรน้ำ                ณ 

ห้องราชศุภมิตร โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
30 ก.ย. 63 

กองการศึกษา 

นางสาวปวีณา    ตันปิติ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ระดับต้น 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของ อปท. และการจัดทำงบประมาณด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2564 ภายใต้หลักเกณฑ์การจำแนกหมวดและประเภทรายจ่าย (แก้ไขใหม่ปี 
2563) กรอบอัตราตั้งจ่ายประจำปี 2564 ระเบียบเงินอุดหนุนปรับปรุงใหม่ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ.2562” 
โดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3-5 ก.ค. 63 

 



นางสัณห์สิตา   ชาญกล 
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
 

 
 

   

 

 

นางวาทินี   เสอืพาดกอน 
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

 

นางสาวนวรัตน์   แก้วงาม 
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 



ลำดับที่ สถานที่ดูงาน  หรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

 

นางสาวมรกต   จุนทการ 
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

 

 

 

 

นางสาววิรัลยพัชร์   วอนเพียร 
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

 

ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม 
ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 

แบบประเมินผล
ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

  4 พ.ค. 61   
  11 พ.ค. 61   
  9-10 มิ.ย. 61   



  22 มิ.ย. 61   
  23 ก.ย. 61   

 

นางสาวเกษรา   ลอยเทียน 
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเดก็) 

 
ลำดับที่ สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม ตั้งแต่ – ถึง 

(เดือน  -  ปี) 
แบบประเมินผล
ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

สรุปรายงานการ
ฝึกอบรม 

 

 

 

 


