
ล ำดบั ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร จัดโดย สถำนทีฝ่กึอบรม
ตั้งแต ่– ถึง  
(วัน เดอืน ป)ี

๑ นายศุภชัย  ชาญวิจิตร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์
การประเมินชี้วัดรางวัลบริหารกิจการที่
ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โรงแรมมิราเคิล  แก
รนด์  คอนเวนชั่น  
ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพมหานคร

 29 มกกราคม
 2562

รำยงำนผลกำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบคุคลประจ ำปี
ตำมแผนพัฒนำบคุลำกร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นเพชร

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคปฏิบัติจริง2) รุ่นที ่1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โรงแรมสบายโฮเทล  
อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

8 - 10 
กุมภาพันธ์ 

2562



โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่รองรับ
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)
 และการส่งเสริมการบริหารจัดการทีดี่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  โดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โรงแรมโฆษะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

28 – 29 
สิงหาคม 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมโครงการเงินอุดหนุน  เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เพือ่ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

จังหวัดชัยภูมิ โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

24 กันยายน 
2562



๒ นางปรัชญาภรณ์  มังกร ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมพญาแล  
ชั้น 5 อาคารศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ 
ถนนบรรณาการ  
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

19 
พฤศจิกายน 

2562

โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงิน
ทดแทนกับนายจ้าง  ลูกจ้าง และ
เจ้าหน้าทีส่่วนราชการ  รุ่นที ่2

ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดชัยภูมิ

ห้องประชุม 1 
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 ถนนสนามบิน 
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

3 ธันวาคม 
2561



โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบเบิกจ่าย ฉบับที4่ พ.ศ.2561 
พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.
2561 และการปฏิบัติตามระเบียบการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นการเข้ารับการฝึกอบรมการเบิก
ค่าเช่าบ้าน การจัดงานประเพณีของ 
อปท. (ฉบับใหม)่ แนวทางการแก้ไข
ระเบียบอื่นๆ ของ อปท.

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

ห้องประชุมเทพสถิตย์ 
 โรงแรมชัยภูมิปาร์ค 
ต าบลบ้านเล่า  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชัยภูมิ

19 - 20 
มกราคม 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าฐานข้อมูลเพือ่การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุ
ทศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที ่20

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

25 - 26 
กุมภาพันธ์ 

2562



โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพือ่เตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่6

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงแรมสีดารีสอร์ท  
อ าเภอเมือง จังกวัด
นครนายก

3 - 5 
กรกฎาคม 

2562

๓ นายเงิน  เทียวประสงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐใน
ส่วนภูมิภาค

ส านักงานคลัง เขต 3 ห้องประชุมส านักงาน
คลังเขต 3 ถนนสุร
นารายณ์ ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา

13 - 14 
พฤศจิกายน 

2561

อบรมสัมมนาโครงการผ่าทางตันระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่
การเกษตร (นโยบายไทยยังยืน) และ
โครงการผ่าทางตันการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงาน มูลนิธิ
เครือข่ายพลังงาน
เกษตรสีเขียว ร่วมกับ 
บริษัท อีอีอี กรีน จ ากัด

ห้องประชุมอุบลรัตน์ 
ชั้น 3 เทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัด
ชัยภูมิ

18 ธันวาคม 
2561



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพ
เพิม่ทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างใน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ าปี 2562
 รุ่นที ่22

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โรงแรมเดอะล็อฟท์ รี
สอร์ท ซอยวงศ์สว่าง 
19 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร

11 - 12 
มีนาคม 2562

ประชุมปฐมนิเทศโครงการเวทีที ่3 
โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พืน้ทีลุ่่มน้ าชี

ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

15 พฤษภาคม
 2562

๔ นางอักษราภัคร์  พงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม

โครงการการพัฒนักยภาพด้าน
การปฏฺบัติตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ส่ือสารการเมืองและ
สังคม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราชร่วมกับ ชมรม
พัฒนาชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร

16-18 
สิงหาคม 2562



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
  ฉบับที ่3 พ.ศ.2560-2564

จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมพญาแล 
อาคารส านักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ  อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ  จังหวัด
ชัยภูมิ

19  สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

๕ นางไพวรินทร์  ค าหงษา หัวหน้าส านักปลัด การประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่เขต 3 นครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

28 พฤศิกายน
 2561

ประชุมชี้แจงโครงการเมืองส่ิงแวดล้อม
ยั่งยืน (Green City) ปีงบประมาณ 
2562

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ห้องประชุมโรงแรม
เลิศนิมิตร        ถนน
นิเวศน์       อ าเภอ
เมือง       จังหวัด
ชัยภูมิ

11 กุมภาพันธ์
 2562



โครงการอมรมสัมมนาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และการจัดงบประมาณตาม
แนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด 
รุ่นที ่11

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

โรงแรมนภาลัย ถนน
ประชารักษา อ าเภอ
เมือง      จังหวัด
อุดรธานี

11 - 13 
มีนาคม 2562

โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ขั้นตอนการ
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่รองรับการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปี 2563 พร้อม
การจัดท ารายละเอียดประกอบ
งบประมาณและการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 รุ่นที ่4

ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงแรมสบายโฮเทล  
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

21 - 23 
มิถุนายน 
2562



๖ นางสาวธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป

โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ  ระยะที ่2

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร

17 - 19 
ธันวาคม 2561

ประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์
การประเมินชี้วัดรางวัลบริหารกิจการที่
ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โรงแรมมิราเคิล   แก
รนด์          คอน
เวนชั่น     ถนน
วิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพมหานคร

29 มกราคม 
2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 
เรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ ในการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงซ้ือจ้าง การแก้ไข
สัญญา การงด ลดค่าปรับหรือขยาย
สัญญา  การพิจารณายกเลิกสัญยาและ
การแจ้งให้เป็นผู้ทิง้งานหรือจุดเส่ียง
ข้อบกพร่องต่างๆ ในการบริหารสัญญา
ในมุมของหน่วยงานตรวจสอบ  รุ่นที ่6

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก
 พัทยากลาง จังหวัด
ชลบุรี

15 - 17 
กุมภาพันธ์ 

2562



ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ

ห้องประชุมอุบลรัตน์ 
ชั้น 3 ส านักงาน
เทศบาลเมือง  อ าเภอ
เมือง   จังหวัดชัยภูมิ

18 มีนาคม 
2562

โครงการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันอา
ชยากรรมในระดับพืน้ทีข่องจังหวัด
ชัยภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดชัยภูมิ

ศาลาประชาคม ศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ 
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง  จังหวัดชัยภูมิ

26 มีนาคม 
2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร         การ
คัดเลือกเพือ่เล่ือนและแต่งต้ัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง ประเภททัว่ไปและประเภท
วิชาการ ในระดับทีสู่งขึ้น พ.ศ.2561

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

1 - 2 เมษายน
 2562



โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนาการแสดง
เจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

2 พฤษภาคม 
2562

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ

ศาลาประชาคม
จังหวัดชัยภูมิ          
อ าเภอเมือง        
จังหวัดชัยภูมิ

21 มิถุนายน 
2562

โครงการสัมมนาหลักสูตร เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

20 - 21 
กรกฎาคม 

2562



โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที ่2

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

26 - 27 
กรกฎาคม 

2562

๗ นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ

โครงการอบรมสัมมนาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด 
รุ่นที ่11

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โรงแรมนภาลัย ถนน
ประชารักษา อ าเภอ
เมือง      จังหวัด
อุดรธานี

11 - 13 
มีนาคม 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แนวทางจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รุ่นที ่4

ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
 อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

24 - 26 
พฤษภาคม 

2562



โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น  หลักสูตร ขั้นตอนการ
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่รองรับการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2563
 พร้อมการจัดท ารายละเอียดประกอบ
งบประมาณและการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 รุ่นที ่4

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงแรมสบายโฮเทล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

21 - 23 
มิถุนายน 
2562

๘ นางทิพยวรรณ ชาญวิจิตร นักจัดการงานทัว่ไป
ช านาญการ

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



9 นางสาวนริสรา  ภาษิต นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ

ประชุมชี้แจงทบทวนการด าเนินงาน
การดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง Long 
Term Care : LTC ปีงบประมาณ 
2562

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
ชัยภูมิปาร์ค

7  ธันวาคม 
2561

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ที ่เขต 9 นครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

28 
พฤศจิกายน 

2561

ประชุมซักซ้อมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมพญาแล  
ชั้น 5 อาคารศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ 
ถนนบรรณาการ  
ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

15 มีนาคม 
2562



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การฝึกปฏิบัติการยกร่าง
ข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การ
ส่ือสารและประสบการณ์การยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับ
ที ่3 พ.ศ.2560 รุ่นที ่5

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ 
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศาสตร์

โรงแรมวีวัน     อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

22 - 23 
มิถุนายน 
2562

โครงการฝึกการซักซ้อมแผน  เฝ้าระวัง
 ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
 ในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะ
หน้าที ่(Functional Exercise) จังหวัด
ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมไอยรา ชั้น
 2 อาคารโรงอาหาร
หลังใหม่ 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ

23  กันยายน
 พ.ศ. 2562

๑๐ นายณฤทธิ ์ สิรินันท์ถาวร นายช่างโยธาช านาญ
งาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทางของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

โรงแรมสบายโฮเทล 
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

14 - 16 
พฤศจิกายน 

2561



โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 หลักสูตร การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างทางของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

โรงแรมสบายโฮเทล 
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

21 - 23 
พฤศจิกายน 

2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาคปฏิบัติจริง2) รุ่นที ่1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โรงแรมสบายโฮเทล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

8 - 10 
กุมภาพันธ์ 

2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่
ทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการ
จัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ประจ าปี 2562 รุ่นที ่22

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โรงแรมเดอะล็อฟท์ รี
สอร์ท ซอยวงศ์สว่าง 
19 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร

11 - 12 
มีนาคม 2562



๑๑ นางกรรฐกร  แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏฺบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 รุ่นที ่1

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

โรงแรมวีวัน         
อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

19 - 21 
เมษายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
วัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมเทพ
ภาวนาวิกรม วิทยาลัย
สงฆจ์ังหวัดชัยภูมิ 
ต าบลนาฝาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

12 มิถุนายน 
2562

๑๒ นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ที ่เขต 9 นครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

28 
พฤศจิกายน 

2561



โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงิน
ทดแทนกับนายจ้าง  ลูกจ้าง และ
เจ้าหน้าทีส่่วนราชการ  รุ่นที ่2

ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดชัยภูมิ

ห้องประชุม 1 
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ถนน
สนามบิน ต าบลในเมือง
 อ าเภอเมือง จงัหวัด
ชัยภูมิ

3 ธันวาคม 
2561

ประชุมแนะน าการหักภาษีเงินได้หัก ณ
 ทีจ่่าย และการติดอากรแสตมป์ใน
สัญญาจ้าง

ส านักงานสรรพากร
พืน้ทีช่ัยภูมิ

ส านักงานสรรพากร
พืน้ทีช่ัยภูมิ ส่วน
กรรมวิธีและคืนภาษี 
งานหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
(ชั้น3) ต าบลในเมือง 
อ าเภอในเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

29 มีนาคม 
2562

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดท า
รายงานส ารวจสินทรัพย์ การคิดค่า
เส่ือมราคา เพือ่การจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วท้องถิ่น e-LAAS เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วย
มือ รุ่นที ่4

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
 อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

26 - 28 
เมษายน 2562



ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
และบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่เขต 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที ่2

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

8 พฤษภาคม 
2562

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ส านักงานคลังจังหวัด
ชัยภูมิ

ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารโรงอาหาร (หลัง
ใหม)่ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย วิทยาเขตชัยภูมิ 
(สถาบันการพลศึกษาฯ)

27 มิถุนายน 
2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การศึกษา
ข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพือ่
น ามาปรับใช้ในลักษณะความสัมพันธ์
กับรูปแบบจ าแนกงบประมาณในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการ รุ่นที ่7

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

โรงแรมสีมาธานี  
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

2 – 4 
สิงหาคม พ.ศ.

2562



๑๓ นางวีรดา  กล่อมวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ Price 
Performance ครุภัฑณ์ การก าหนด
ร่างขอบเขตของงานอละ Spec การ
จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
การลงโทษผู้ทิง้งาน การตรวจรับพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี หลักเกณฑ์
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัด
พัสดุ และการบริหารสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ภาคปฏิบัติ รุ่นที ่6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โรงแรมเอสดี อเวนิว 
ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร

19 - 21 
มกราคม 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การจดัท ารายงานสินทรัพยข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สท. 1-3) เพือ่การ
จดัท าบัญชี และรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจดัประเภทสินทรัพย ์ตีราคา
 ก าหนดอายกุารใช้งานและค านวณค่า
เส่ือมราคาสินทรัพยต์มหลักเกณฑ์และ
วิธีการตีราคาสินทรัพยท์ีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ทันภายในวันที ่31 กรกฎาคม 
2562 ปฏิบัติจริงพร้อมโน้ตบุค๊  รุ่นที ่3

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต

โรงแรมรอยัล ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร

17 - 19 
พฤษภาคม 

2562



๑๔ พ.อ.ท. มนตรี  จีนเทศ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยช านาญงาน

โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูก
จิตส านึก เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
และการรับสินบนให้แก่ข้าราชการ  
เจ้าหน้าทีข่องรัฐจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ห้องเทพสถิตย์ 
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค 
ต าบลบ้านเล่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

25 มีนาคม 
2562

๑๕ นางผุสดี  อยู่ภักดี ครู โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

16 นางหนูพิศ  ชาบ าเหน็จ ครู โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

๑๗ นางสาวสมพร  ผ่านอ้น ครู โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่าน
แพลตฟอร์ม Kid Diary องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

โรงแรมสยามริเวอร์ รี
สอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

15 - 16 
ธันวาคม 2561

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562



18 นางลักษิกา  แจ่มใส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางทีส่ านักงบประมาณก าหนด  
รุ่นที ่11

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

โรงแรมนภาลัย      
ถนนประชารักษา      
 อ าเภอเมือง      
จังหวัดอุดรธานี

11 - 13 
มีนาคม 2562

ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
และการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่เขต 9 นครราชสีมา 
 ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที ่2

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9
 นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

8 พฤษภาคม 
2562

โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ขั้นตอนการ
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพือ่รองรับการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
พร้อมการจัดท ารายละเอียดประกอบ
งบประมาณและการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 รุ่นที ่4

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงแรมสบายโฮเทล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

21–23 
มิถุนายน 
2562



19 นางสาวเอมมิกา  อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยืสิน
 ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลทีดิ่น การ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผน
ทีภ่าษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม
ลงโปรแกรมแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่18

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงแรมริเวอร์ไซค์  
เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร

8 - 11 
พฤษภาคม 

2561

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพือ่เตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้าง รุ่นที ่6

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงแรมสีดารีสอร์ท  
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

3 - 5 
กรกฎาคม 

2562



20 นางกรธนานันท์  บุญญารัตน์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ Price 
Performance ครุภัฑณ์ การก าหนด
ร่างขอบเขตของงานอละ Spec การ
จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
การลงโทษผู้ทิง้งาน การตรวจรับพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี หลักเกณฑ์
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ แลการบริหารสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) ภาคปฏิบัติรุ่นที ่8

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โรงแรมสบายโฮเทล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

9-11 
กุมภาพันธ์ 

2562

โครงการอบรมหลักสูตร เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส านักงานคลังจังหวัด
ชัยภูมิ

ห้องประชุมพญาแล 
ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

25 มีนาคม 
2562



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดท ารายงานสินทรัพย์
ของ อปท. (สท. 1-3) เพือ่การจัดท า
บัญชี และรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐของ อปท. โดยจัด
ประเภทสินทรัพย์ ตีราคา ก าหนดอายุ
การใช้งานและค านวณค่าเส่ือมราคา
สินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตี
ราคาสินทรัพย์ทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ทัน ภายในวันที ่31 
กรกฎาคม 2562 ปฏิบัติจริงพร้อม
โน้ตบุค๊ รุ่นที ่7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยศูนย์พัฒนาทุนมุษย์

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

28 - 30 
มิถุนายน 
2562

21 นายสมยศ  พรีพรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



22 นายเลิศชัย  สุขส าราญ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

23 นางสาวศศิธร  ขามสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

24 นางสหัทยา  อาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

25 นางสาวชมพูนุช  อยู่ภักดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



26 นางสาวรัตนาพร  ผาดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

27 นางสาวอมรรัตน์  มีชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

28 นายทรงพล  ชาตินุช พนักงานขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

29 นางสาวพนิดา  เฝ้าหนองดู่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

30 นายลัทธพล  จิตอ่อง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
แผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการ
อย่างง่าย Active Learning ตามหลัก 
ศาสตร์พระราชา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โรงแรมนภาลัยถนน
ประชารักษาอ าเภอ
เมือง      จังหวัด
อุดรธานี

15 - 18 
มกราคม 2562

โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

วัดบูรณ์          
ต าบลบ้านวน อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์          
  จังหวัดชัยภูมิ

2 - 17 
พฤษภาคม 

2562



31 นางสาวเบญจวรรณ ภูวรานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
และบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่เขต 9 นครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที ่2

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งาติ เขต 9 
นครราชสีมา

ห้องประชุมโรงแรม
สยามริเวอร์ รีสอร์ท
อ าเภอเมือง   จังหวัด
ชัยภูมิ

8 พฤษภาคม 
2562

32 นายจตุรวิชญ์  ค าดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทางของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

โรงแรมสบายโฮเทล  
และมหาวิทยลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

14 - 16 
พฤศจิกายน 

2561

โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 หลักสูตร การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างทางของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

โรงแรมสบายโฮเทล 
และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

21 - 23 
พฤศจิกายน 

2561



โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 หลักศุตร การจัดท าค่า K และ
เอกสารแบ่งงวดงานประกอบสัญญาจ้าง
โดยโปรแกรม Excel

กรมทางหลวงชนบท 
โดยส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

19 - 21 
ธันวาคม 2561

33 นายเขมญาณทัสน์          เขม
พิพัฒน์

ผู้ช่วยนายช่างเขียน
แบบ

โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 หลักศุตร การจัดท าค่า K และ
เอกสารแบ่งงวดงานประกอบสัญญาจ้าง
โดยโปรแกรม Excel

กรมทางหลวงชนบท 
โดยส านักงานทางหลวง
ชนบทที ่5 
(นครราชสีมา)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
นครราชสีมา

19 - 21 
ธันวาคม 2561

34 นางสาวสุวภัทร  มิตรขุนทด คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร ศิลปะการพูดในทีชุ่มชน
ส าหรับผู้น า ผู้บริหาร พนักงานท้องถิ่น 
การพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพและกล
ยุทธ์การบริหารการประชุม  รุ่นที ่3

วิทยาการจัดการเพือ่
การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงแรมเชียงคานฮิลล์ 
ต าบลเชียงคาน อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

13 – 15
กันยายน 256

35 นายเจตน์  ปัดภัย คนงานทัว่ไป โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

วัดบูรณ์          
ต าบลบ้านวน อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์          
  จังหวัดชัยภูมิ

2 - 17 
พฤษภาคม 

2562

36 นางแต๋ว  เหล่ียมกลาง คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



37 นางสาวชนัญชิดา  บินขุนทด ผู้ดูแลเด็ก โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

38 นางสาวจนัสธา  พงศ์สุวรรณ ผู้ดูแลเด็ก โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

39 นางสาวพันทิวา  ศรีทอง ผู้ดูแลเด็ก โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านบึง 
 อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

3 พฤษภาคม 
2562

40 นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

41 นายสมศรี  อุทัยชัย พนักงานขับรถยนต์ โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

42 นางสาวสิริรัตน์  เดิงขุนทด คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม  ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

43 นายสมบัติ  เขตจันทึก คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม  ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562



44 นางสมาน  ทองกระทุม่ คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม  ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

45 นางพิศสวาท  ศรีบุญเรือง คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม  ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

46 นายจิตติพงษ์  เพียกขุนทด คนงานทัว่ไป โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและ
เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

ห้องประชุม  ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร

26 เมษายน 
2562

หมำยเหตุ ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑๗ คน
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน ๑๗ คน

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 14 คน

รวม ๔๘ คน

จ ำนวน 17 คน

จ ำนวน 17 คน

จ ำนวน 12 คน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรม

พนักงำนจ้ำงทัว่ไปทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรม

ข้ำรำชกำรทีไ่ด้เข้ำรับกำรฝึกอบรม



ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง  ทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรมในปงีบประมำณ พ.ศ.2562

คิดเป็นร้อยละ =  46 x 100 = 95.83 %  ของข้าราชการและพนักงานจ้างทั้งหมด 
                                      48 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































