
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที่อบรม 

1 นายจ านงค์    หน่ายโสก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ 
2562 

-เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

-การกระท าทางปกครอง กับการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ 
2562 

-โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

-อบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 

-ระหว่างวันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 
2561 
 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 9-10 มกราคม 
2562 
 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 23-25 มกราคม 
2562 

-ระหว่างวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 
2562 
 
 
 
 
-วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 26-27 สิงหาคม 
2562 

-ณ โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมวีวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา 
ออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

-ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมราชาวดรีีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
-ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 



2 นางล าดวน   ไชยค าภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ 
2562 

-โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

-โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ ครั้งท่ี 3/2562 

-ระหว่างวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 
2562 
 
 
 
 
 
-วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 
-ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 

-ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมราชาวดรีีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสมีา 
 

3 นายสุภาพ   ว่องไว หัวหน้าส านักปลัด -เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

-โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

-โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งท่ี 3/2562 

-ระหว่างวันท่ี 9-10 มกราคม 
2562  
 
 
 
 
-วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

-ณ โรงแรมวีวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมราชาวดรีีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสมีา 

4 นางสาวอุบลรตัน์  หนึ่งชนะ นักพัฒนาชุมชน -โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 
รุ่นที่ 1 

-ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 
2562 

-ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนน
รามค าแหง กรุงเทพมหานครฯ 



5 นางวิลาวรรณ   สายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 15  
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ 
2562 

-ระหว่างวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 
2562  
 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 
2562 

-ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

6 จ.อ.นรินทร์ชัย  งบกระโทก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั -โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ ครั้งท่ี 3/2562 
 
 
 
 
-โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ ครั้งท่ี 4/2562 

-ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 
 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสมีา 

-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธกุรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสมีา 

7 นายบวร   ลาบุร ี นักทรัพยากรบุคคล -การกระท าทางปกครอง กับการคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

-การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลศูนย์
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 

-โครงการสมัมนา “การเปลีย่นแปลง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562” 

-ระหว่างวันท่ี 23-25 มกราคม 
2562 

-ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 
2562 
 
-ระหว่างวันท่ี 25-27 กรกฎาคม 
2562 
 
 
 
 
 

-ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา 
ออคิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

-ณ  โรงแรมราชาวดี รสีอร์ทแอนด์   
โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
-ณ  โรงแรมราชาวดี รสีอร์ทแอนด์   
โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



8 นางสาวกาญจนา  ศรีนาง นักจัดการงานท่ัวไป -นักจัดการงานท่ัวไป รุ่นที่ 9  -ระหว่างวันท่ี 6 มกราคม-1 
กุมภาพันธ์ 2562 

-ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

9 นางรุ้ง   สุขก าเนิด ผู้อ านวยการกองคลัง -โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ 
2562 

-“ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส”(Local Integrity 
and Transparency) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
-โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

-โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งท่ี 3/2562 

-ระหว่างวันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 
2561 
 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 27-29 พฤษภาคม 
2562 
 
-ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 
2562 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

-ณ โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
-ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธาน ี
 
-ณ โรงแรมสีดารสีอร์ท จังหวัด
นครนายก 
 
 
 
-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสมีา 
 

10 นางสาวพิมพ์ใจ   หล่าม ี นักวิชาการเงินและบญัชี -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ  
-การจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ การคิดค่า
เสื่อมราคา เพื่อการจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS   

-ระหว่างวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 
2562 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 29-31 พฤษภาคม 
2562 

-ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
-ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธาน ี



11 นางจิราภรณ์    จงแพทย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ -การจัดท าและปรับปรุงโปรแกรมแผนที่
ภาษี ทะเบียนทรัพยส์ิน ฝึกส ารวจ
ภาคสนามการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อรองรับพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง รุ่นท่ี 20 

-ระหว่างวันท่ี 6-8 เมษายน 
2562 

-ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนช่ัน อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

12 นางสาวปาณสิา  ประถังธาน ี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ -โครงการสมัมนา “การเปลีย่นแปลง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562” 

-ระหว่างวันท่ี 25-27 กรกฎาคม 
2562 

-ณ  โรงแรมราชาวดี รสีอร์ทแอนด์   
โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

13 นายคชา  วาระเพียง ผู้อ านวยการกองช่าง -การค านวณราคากลางงานก่อสรา้งของ
ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุน่ท่ี 
5/2562 
 

-ระหว่างวันท่ี 28-30 
พฤศจิกายน 2561 
 
 

-ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้ ICT ถนนกลางเมือง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  

14 นายเดชมนตรี   สันเสนาะ ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการเกษตร -การจัดการงานฐานทรัพยากร งานท่ี 
1,2,3 
 
 
 
 
-โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 
-โครงการฝึกอบรมประชุมกลุม่สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งท่ี 4/2562 

-ระหว่างวันท่ี 10-11 เมษายน 
2562 
 
 
 
 
-วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
 
 
 
-ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 

-ณ ห้องประชุม ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
-ณ โรงแรมราชาวดรีีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
-ณ ห้องประชุมส านักงานอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว     
จ.นครราชสีมา 

 




