
 
แบบสรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร(พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับฝึกอบรม) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ฝึกอบรม หมายเหตุ 
1 นายชินกฤต  นรมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี 

 

2 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง หลักสูตร “กลยุทธในการจัดท าราคากลางตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคากลางก่อสร้างของทางราชการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

 

3 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง หลักสูตร “กลยุทธในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”รุ่นที่ 
8 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์เวล การ์เด้นโฮม รีสร์อท 

 

4 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กเล็กปฐมวัย) วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่  

 

5 จ่าเอกสนั่น  จันทะโคตร์ นักจัดการงานทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี 

 

6 พันจ่าเอกวันชัย  สุราเสถียรกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เขต 9 
นครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท 

 

7 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประชุมทางวิชาการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-พ.ศ.2564) วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมสตาร์เวลรีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

 

8 จ่าเอกสมพร  พรมหญ้าคา เจ้าพนักงานธุรการ โครงการนักกฎหมายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 
– 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 



9 จ่าอกวรวรัญช์  วงชาล ี เจ้าพนักงานป้องกันฯ หลักสูตร “กลยุทธในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”รุ่นที่ 

8 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์เวล การ์เด้นโฮม รีสร์อท- 

 

10 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการงานบุคลากรการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

11 นางสาวกชพร  หินเธาว์ นักพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการรังลงทะเบียนผู้สูงมีสิทธตามระเบียบกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชัพฯสูงอายุ(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560 และการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel เพ่ือการจัดการข้อมูลบัยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่าง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

 

12 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 
30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

13 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิงเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ตามกฎหมายและ
ระเบียบใหม่ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 2ธ.ค.2561 ณ โรงแรมริ
เวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

 

14 นางภคมน  ศรีนอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิงเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ตามกฎหมายและ
ระเบียบใหม่ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 2ธ.ค.2561 ณ โรงแรมริ
เวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 

 

15 นายประพันธ์  ทานกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุ หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 
30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

16 นายสมศักดิ์  ผ่องเพ่ิม นายช่างโยธา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากรงาน
ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

 



17 ดาบต ารวจจารึก  แก้วมี นายช่างส ารวจ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากรงาน
ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

 

18 นางสาวปุณณดา  สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษา หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 31 ระหว่าง
วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

19 นางอรนุช  ค าสุวรรณ์ คร ู หลักสูตรพัฒนาวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

20 นางพิกุล  ตู้กลาง ลูกจ้างประจ า หลักสูตร “กลยุทธในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”รุ่นที่ 
8 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์เวล การ์เด้นโฮม รีสร์อท 

 

พนักงานส่วนต าบลมีทั้งหมด 20 สายงาน เข้ารับการฝึกอบรม ครบทุกสายงาน 100% 
 

 


