
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

1 นายอนันตเดช  โชตินอก ปลัด อบต.นายางกลัก 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนพัทยา 
การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ จังหวัดชลบุรี
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ  

เม็ดเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"
2.โครงการอบรมสัมนาวิชาการประจ าปี พ.ศ.2562 21-25 เม.ย. 2562 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา ต าบลนาจอมเทียน 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2 นางสาวอรอุมา  ถนอมชัย ผู้อ านวยการกองคลัง -

3 นางอารีย์  คงเพชรศักด์ิ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 1.เข้ารับรางวัลและเข้าร่วมเวทีสัมนา : Merit Market…Drown NO More 2018 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
และส่ิงแวดล้อม "สานพลังผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ า"

4 นายวิรุณ  บุญเรือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิสังคม 1.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนา 21-23 ม.ิย.2562 โรงแรงโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนประจ าปี 2562 ในบริบท การปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการ
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2562 แก้ใขถึง(ฉบับที่ 4) และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsofe Excel เพื่อการ

จัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
5 นางสาวสุตาภัทร  ขันแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1.โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท้องถิน่ หลักสูตร "แนวทางปฏบิัติตามระเบียบเบิกจ่าย 19-20 ม.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

ฉบับที ่4 พ.ศ.2561 พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏบิัติตามระเบียบ

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิน่ การเข้ารับการฝึกอบรมการเบิกค่าเช่าบ้าน

การจัดงานประเพณีของ อปท.(ฉบับใหม่) แนวทางการแก้ไขระเบียบอืน่ ๆ ของ อปท."

2.โครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท้องถิน่ หลักสูตร "เจาะลึกภาษทีีดิ่นส่ิงปลูกสร้าง 24-25 ส.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

เพือ่ต้ังรับปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการจัดเก็บภาษ"ี

3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเตรียมความ 21-22 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

พร้อมตามแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือเพือ่น าไปสู่การปฏบิัติงานในระบบคอมพวิเตอร์

การฝึกอบรมความรู้ในสายงานของพนักงานส่วนต าบล 

พิจารณาร้อยละของจ านวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

6 นางสาวอ้อนจันทร์  เคนเหล่ือม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนพัทยา 

การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ จังหวัดชลบุรี
พนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการเม็ดเงิน

การเล่ือนขั้นเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"
2.โครงการ "จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท. 1-ม.ีค.-62 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา
ประจ าปี 2562ส าหรับหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา,บุรีรัมย,์สุรินทร์ และ จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท.แก่นายทะเบียน/
เจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ให้สามารถบริการหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ อปท.รวมถึงข้อมูล 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีส ารองจ่ายผู้มีสิทธิ อปท."
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 31 พ.ค.-1 ม.ิย.2562 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท.และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิคสภา จังหวัดชัยภูมิ
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ปี 2562"
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 21-23 ม.ิย.2562 โรงแรมวีวัน อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
และการด าเนินการทางวินัยส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ" จังหวัดนครราชสีมา
5.โครงการประชุมเชิงประฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3-5 ก.ค. 2562 โรงแรมวีวิช อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562
6.โครงการฝึกอบรหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 26-27 ก.ค.2562 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 

การบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 2" จังหวัดชัยภูมิ
7 นางธัญญาวัลย์  พูลเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1.โครงการอบรมสัมมนา "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ 11-13 ม.ีค. 2562 โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ช านาญการ การจัดท างบประมาณตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด"
2.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน 23-24 ม.ค. 2562 โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ เซ็นเตอร์

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนืพัทยา 
การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ จังหวัดชลบุรี
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ

เม็ดเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. 24-26 ก.พ.2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.โครงการอบรมหลักสูตร "การบูรณาการแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาต าบล 31 พ.ค.-2 ม.ิย.2562 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษนุโลก

และแนวทางการประสานโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ประกอบการเพิ่มเติมแผน 
การเปล่ียนแปลงแผนและการแก้ไขแผน เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณป2ี563 

ภายใต้ระเบียบแผนพัฒนาของ อปท."

8 นายภูริภัทร์  จีนคง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนพทัยา จังหวัดชลบุรี

สาธารณภัยช านาญงาน การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ

เม็ดเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"

2.เข้าร่วมเป็นวิทยากร/ครูฝึก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อฟปร.) 11-13 ก.ย.2562 อบต.บ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

9 นางยุพา  นักรบ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนพัทยา 

การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ จังหวัดชลบุรี

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ

เม็ดเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการ 21-22 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

เตรียมความพร้อมตามแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน

ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS."

10 นางยุพา  พินนอก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกกลยุทธ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน แนวทางการ 23-25 ส.ค.2562 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดก าแพงเพชร

ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ข้อ 10 (4) (5) ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่

และการบริหารงานกองทุนฯ อย่างมีประสิทิภาพ"

11 นางอรพันธ์  บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน -
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12 นางสาวเปรมฌัช  ก าจัดภัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 19-20 ม.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 

เบิกจ่ายฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ การ จังหวัดชัยภูมิ
ปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรม
การเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดงานประเพณีของ อปท.(ฉบับใหม)่ แนวทางการแก้ไข
ระเบียบอื่น ๆ ของ อปท."
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดท าแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและด าเนิน 8-10 ก.พ. 2562 โงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ีจอมเทียนพัทยา 
การพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเล่ือนระดับข้าราชการ จังหวัดชลบุรี
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ
เม็ดเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์"
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับ 13-16 ม.ีค.2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก

อาหารกลางวัลส าหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

และคักกรองของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.โครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้ 26-28 เม.ย.2562 โรงแรงเดอะพรรณราย โฮเต็ล อ าเภอเมือง 
สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ (มาตรฐานกานศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาเด็กเล็ก) ไปใช้ในงานสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน"
5.โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา 24-26 พ.ค. 2562 โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)
ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซ้ือ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม"่
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมและระบบแนะน า 5-8 ม.ิย. 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
ส าหรับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ แขวงหัวหมาก
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน  
(Kid Diary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 31 พ.ค.-1 ม.ิย.2562 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท.และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิคสภา จังหวัดชัยภูมิ
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ปี 2562"
8.โครงการฝึกอบรหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 26-27 ก.ค.2562 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
การบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 2" จังหวัดชัยภูมิ
9.โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3-6 ส.ค.2562 โรงแรมเดอะลีอฟท์ รีสอร์ท แขวงวงศ์สว่าง  

 (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

13 นางสาวพิกุล  แสนแก้ว ครูช านาญการ 1. โครงการอบรมการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 15-16 ธ.ค. 2561 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ

ผ่านแพลตฟอร์ม KidDiary

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับ 13-16 ม.ีค.2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง

อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

และคัดกรองของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.โครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ใขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้ 26-28 เม.ย.2562 โรงแรงเดอะพรรณราย โฮเต็ล อ าเภอเมือง 

สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ (มาตรฐานกานศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์  จังหวัดอุดรธานี

พัฒนาเด็กเล็ก) ไปใช้ในงานสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน"

4.โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา 24-26 พ.ค. 2562 โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) 

ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซ้ือ จัดจ้าง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม"่

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมและระบบแนะน า 5-8 ม.ิย. 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก

ส าหรับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ 

โปรแกรมบันทึก และคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน 

(Kid Diary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6.โครงการอบรมหลักสูตร "เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงาน 20-21 ก.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

ส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

7.โครงการสัมนาหลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้เล่ือนสู่ 30 ก.ค.-4 ส.ค.62 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพิ่มเติม"
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

14 นางสาววาสนา  ปะมะฆัง ครู 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับ 13-16 ม.ีค.2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
และคัดกรองของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.โครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ใขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้ 26-28 เม.ย.2562 โรงแรงเดอะพรรณราย โฮเต็ล อ าเภอเมือง 
สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ (มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์  จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาเด็กเล็ก) ไปใช้ในงานสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน"
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมและระบบแนะน า 5-8 ม.ิย. 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
ส าหรับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ แขวงหัวหมาก
โปรแกรมบันทึก และคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน  
(Kid Diary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.โครงการอบรมหลักสูตร "เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงาน 20-21 ก.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
ส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

15 นางสาวสายฝน  ก าลา ครู 1.โครงการอบรมหลักสูตร "เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงาน 20-21 ก.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
ส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
2.โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3-6 ส.ค.2562 โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท แขวงวงศ์สว่าง 
(e-GP) แก้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562"

16 นางสาวกชนิภา  ศรีรักษ์ ครู 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมวัยด้วยการศึกษาทางไกล 25-28 ธ.ค. 2561 โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active Leaming 
ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา"
2.โครงการอบรมหลักสูตร "เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการหรือพนักงาน 20-21 ก.ค. 2562 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
ส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ จังหวัดชัยภูมิ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
3.โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3-6 ส.ค.2562 โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท แขวงวงศ์สว่าง  
(e-GP) แก้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

 องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562"
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ

17 นางสาวอัจริยาภรณ์  สอนสุภาพ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1.โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 26-31 ม.ีค.2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง 

เพิ่มเติม" อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.โครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน 15-16 พ.ค. 2562 ศูนย์อนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ต าบลคลองไฝ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

3.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนา 21-23 ม.ิย. 2562 โรงแรงโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนประจ าปี 2562 ในบริบท การปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการ
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2560 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 4) และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsofe Excel 
เพื่อการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"

18 นายสรธร  ชาติสุภาพ นายช่างโยธาช านาญงาน 1.โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" 31 พ.ค.-1 ม.ิย.2562 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง อปท.และกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิคสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ปี 2562"

สรุป :  จ านวน ข้าราชการ  18 คน   เข้ารับการฝึกอบรม  16  คน

คิดเปน็ร้อยละ  16   ×  100  ÷  18  =  88 %

                                                                                                                                  (ลงชื่อ)..............................................

                                                                                                                                        (นางสาวออ้นจนัทร์  เคนเหล่ือม)

                                                                                                                                         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

                                                (ลงชื่อ)...............................................          (ลงชื่อ).......................................

                                              (นายอนันตเดช   โชตินอก)                    (นายยนต์   พันธ์ชมภ)ู

                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
























