
บัญชีสรุปรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมความรู้ของพนักงานส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1. นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด - โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 -2566 
- การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-
LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล e-PLAN 
 

15 - 17 ก.ค.63 
 
 
 

17 - 19 ก.ค.63 
 
 
 
 
 

โรงแรมศรีลำดวน  
จ.ศรีสะเกษ 
 
 
โรงแรมกิจตรงวิลล์  
จ.อุบลราชธานี 
 

 

2 นางวัลยา  บ้งพรม นิติกร - สัมมนาชี้แจงการปฏิบัติการตามผังเมือง
รวมจังหวัดศรีสะเกษ 

4 - 6 ส.ค.63 
 
 
 

ศูนย์แสดงและจำหน่าย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จ.ศรีสะ
เกษ 
 

 

3. นางลัดดาวัลย์  กฤษฎา
การภิญโญ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ - การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-
LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล e-PLAN  

17 - 19 ก.ค.63 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมกิจตรงวิลล์  
จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
4. นางสาวสุรีอรณ์  บุญจำ นักจัดการงานทั่วไป - โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 -2566 
 

15 - 17 ก.ค.63 
 

โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ 
 

 

5. นายทวิทย์  สุทธาบุญ นักวิชาการเกษตร - โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

9 - 10 ก.ค.63 ห้องประชุมอาคารอเนกประ
สงคืสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

 

6. 
 

นางไพรวรรณ  แซ่อ้ึง ผู้อำนวยการกอง
คลัง 

- การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 
38 
- ทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate 
in Public Procurement : e-CPP) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 
3/2563  

28 - 30 ม.ค.63 
 
 
 

2 ส.ค.62 
 
 
 
 

โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.
นครนายก 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
7. นางพรภณา  นามฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ - ทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate in Public 
Procurement : e-CPP) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 
3/2563 

2 ส.ค.62 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

8 นางสุวิมล  วงษ์พินิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ - การจัดทำโครงการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 38 
 

28 - 30 ม.ค.63 
 
 

โรงแรมสีดารีสอร์ท  
จ.นครนายก 
 
 

 

9. นายสีหโยธิน  แก่นดี ผู้อำนวยการกองช่าง - การบริหารจัดการงานก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- สัมมนาชี้แจงการปฏิบัติการตามผัง
เมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 

15 – 17 พ.ย.62 
 
 

4 - 6 ส.ค.63 
 

โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏ
สัมมนาคาร จ.ศรีสะเกษ 
 
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จ.ศรี
สะเกษ 
 

 

 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
10. นายพินิจ  อินธิเดช นายช่างโยธา - การบริหารจัดการงานก่อสร้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- การใช้โปรแกรม Canalize Pro 1.0 
ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุด
ลอก ลำห้วย สระน้ำ และวางท่อ
ระบายน้ำ รุ่นที่ 4  
 

15 – 17 พ.ย.62 
 
 
22 -23 ก.พ.63 
 

โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฎ
สัมมนาคาร จ.ศรีสะเกษ 
 
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ 
รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 
 

 

11. นางนัยนา  พวงจันทร์ ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
 

20 -22 ธ.ค.62 
 

 

โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ 
 
 

 

12. นางอัจฉราภรณ์  แก้วหิน นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 67  
 

10 ต.ค -6 พ.ย.63 
 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  
จ.ปทุมธานี 
 
 

 

13. นางวรลักษณ์  กันหะบุตร ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการ 

- ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ 
และการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
อาชีพโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมสู่การ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ   
  

11 มีนาคม 2563  
 
 
 
 

 

ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

* 

 



 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
14. นางสาวเสาวลักษ์  แก้วเชียงทอง นักพัฒนาชุมชน - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคม เชิงปฏิบัติการ การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตาม
โครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (E-payment) ตาม
ระเบียบที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

10 -11 ส.ค 2563 
 

โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 
 

 

 


