
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง
 ค ำส่ัง ว/ด/ป  ท่ีออก

ค ำส่ัง
หลักสูตรอบรม ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ีอบรม หมำยเหตุ

1 นางสุภาวดี หลาบอินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง

2 นางศรีวัฒนา ช้างแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี

จ่าเอกหญิงน้ าผ้ึง คงนาคพะเนา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางยุพิน มงคลค า เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.แสงอรุณ ฆ้องดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

3 น.ส. สุนีรัตน์ วิลาวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน

น.ส.นริศรา แก้ววิเศษ นักวิชการสาธารณสุข

น.ส.เหมือนฝัน ตะคล้อสันเทียะ นักวิชาการสุขาภิบาล

4 นายอรรถกร ศรีแก้ว นิติกร

นายศิลา รักษาวัด นักพัฒนาชุมชน

5 นายปิยะพงษ์ เสาวกูล เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายก าธร บัวงาม คนงานท่ัวไป

นายธนู ทันครบุรี คนงานท่ัวไป

6 นายชัชวาล พุทธไธสง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นายวิชัย มณีสาร วิศวกรโยธา

7 จ่าเอกอรรถสิทธ์ิ  อาจมนตรี นักป้องกันและบรรเทาฯ

8 นางพิศมัย ไกรดงพลอง หัวหน้าส านักปลัด

นางศรีวัฒนา ช้างแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.นริศรา แก้ววิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.เหมือนฝัน ตะคล้อสันเทียะ นักวิชาการสุขาภิบาล

รำยงำนสรุปข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2564

ช่ือ-สกุล

    960/2563    

8 ธ.ค.63

อบรม หลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างทางผิวจราจร AC และผิวจราจร 

PARA AC ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่าง อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

2564

16-18 ธ.ค.63 โรงแรมรานาแกรนด์ จ.นครราชสีมา

    990/2563 

  15 ธ.ค.63

เดินทางไปราชการเพ่ือเป็นวิทยากรคุม Workshop ในโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ือง Technical Rescue Awareness Course
17-18 ธ.ค.63 บริษัท ร๊อคแค้มป์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

    853/2563  

  30 ต.ค.63

อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานหลักสูตร เจาะลึกการใช้จ่าย

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่) การ

บริหารงาน LTC และแนวทางบริหารงานนักบริบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี

 6

24-25 ธ.ค.63 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

     888/2563 

    17 พ.ย.63

อบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง
18-พ.ย.-63

ห้องประชุมโคราชฮอลล์ ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.

นครราชสีมา

    891/2563     

23 พ.ย.63

อบรมโครงการ เร่ือง การก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบกับผู้อ านวยการ

เลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาฯ รุ่นท่ี 2

24-พ.ย.-63 โรงแรมไอซาน่า จ.นครราชสีมา

    900/2563   

  25 พ.ย.63
อบรมโครงการ หลักสูตร Basic Rope Rescue 27-29 พ.ย.63 ศูนย์ฝึก SAR2012 จ.นครราชสีมา

    619/2563 

   17 ส.ค.63

อบรมโครงการ หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง(อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) 

รุ่นท่ี 83
1- 23 ต.ค. 63 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน จ.ปทุมธานี

    694/2563 

  3 ก.ย.63

อบรมหลักสูตร การปิดบัญชีประจ าปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือให้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบันทึกบัญชีภาครัฐ

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นท่ี 2

11-13 ต.ค.63 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา



ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง
 ค ำส่ัง ว/ด/ป  ท่ีออก

ค ำส่ัง
หลักสูตรอบรม ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ีอบรม หมำยเหตุ

รำยงำนสรุปข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2564

ช่ือ-สกุล

น.ส.แสงอรุณ ฆ้องดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อรทัย เงินรวง ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

น.ส.ปริสา คงเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9 น.ส. สุนีรัตน์ วิลาวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน

10 นางศรีวัฒนา ช้างแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.แสงอรุณ ฆ้องดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

11 น.ส.นริศรา แก้ววิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข

12 น.ส.ฐานิดา นาควิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

น.ส.มนภัทร ล าพูน นักทรัพยากรบุคคล

13 นายปรีชา สกุลพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง

นายวิชัย มณีสาร วิศวกรโยธา

14 จ่าเอกอรรถสิทธ์ิ  อาจมนตรี นักป้องกันและบรรเทาฯ

15 น.ส.เหมือนฝัน ตะคล้อสันเทียะ นักวิชาการสุขาภิบาล

นายวิชัย มณีสาร วิศวกรโยธา
     92/2564    

 5 มี.ค.64

โครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต 

ประจ าปี พ.ศ. 2564
9-มี.ค.-64 โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

    57/2564  

 15 ก.พ.64

อบรมหลักสูตร “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์

เก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการ

เล่ือนต าแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

4-6  มี.ค. 64 โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

    65/2564  

 18 ก.พ.64

อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานช่าง งานก่อสร้าง และ

บริหารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
3-5  มี.ค. 64 โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา

    853/2563  

  30 ต.ค.63

อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานหลักสูตร เจาะลึกการใช้จ่าย

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่) การ

บริหารงาน LTC และแนวทางบริหารงานนักบริบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี

 6

24-25 ธ.ค.63 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

     85/2564   

  2 มี.ค.64

เดินทางไปราชการเพ่ือเป็นวิทยากรฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ส าหรับ

 SCBA
4-5 มี.ค.64 ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จ ากัด จังหวัดระยอง

    892/2563    

 23 พ.ย.63

อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานหลักสูตร เจาะลึกการใช้จ่าย

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่) การ

บริหารงาน LTC และแนวทางบริหารงานนักบริบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี

 6

24-26 ธ.ค. 63 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

     41/2564   

 2 ก.พ.64

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้ใน

การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corprate Online การใช้จ่ายเงินเก่ียวกับ

ระเบียบใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการและเบิกค่าเช่า

บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน

ในนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทาง

การเงินการคลัง

6-7 ก.พ.64 โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา

    068/2564     

22 ก.พ.64

โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัข

บ้า ปีงบประมาณ 2564
23-ก.พ.-64 หอประชุมมหาดไทย 100 ปี ท่ีว่าการอ าเภอสีค้ิว
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หลักสูตรอบรม ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ีอบรม หมำยเหตุ

รำยงำนสรุปข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564
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ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง
 ค ำส่ัง ว/ด/ป  ท่ีออก

ค ำส่ัง
หลักสูตรอบรม ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ีอบรม หมำยเหตุ

รำยงำนสรุปข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงท่ีได้รับกำรฝึกอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564
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