
บัญชีสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้ของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี หมายเหต ุ

1 นางอ าไพร  วงค์เงินยวง ปลัด อบต. - เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุทีร่ัฐ
ต้องการส่งเสริมหรอืสนบัสนุน การใช้
ลายมืออเิลก็ทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

11 - 13 ก.ค.64 
 

โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

2. นางจิรฐา  ปิยะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด - เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2566 -2570 ให้สอดคลอ้งกบั
ระบบ eMENSCR   รุ่นที่ 2 
- การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(ฉบับใหม่) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ประจ า
ปรงบประมาณ พ.ศ.2564 
- กระบวนการและข้ันตอนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แนว
ทางการจัดท าเทศบญัญัติ/ข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2563 (ฉบบัใหม่) และ
รูปแบบจ าแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่) 
รุ่นที่ 2  

29 - 31 ม.ค.64 
 
 
 

19 - 21 ก.พ.64 
 
 
 

9 - 11 ก.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
โรงแรมศรีพฤธาลัย  
ราชภัฎสัมมนาคาร จ.ศรีสะเกษ 
 
 
โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
 

 



 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี หมายเหต ุ
3. นางลัดดาวัลย์  กฤษฎาการภิญโญ นักวิเคราะห์

นโยบายฯ 
- เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2566 -2570 ให้สอดคลอ้งกบั
ระบบ eMENSCR   รุ่นที่ 2 
- กระบวนการและข้ันตอนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แนวทางการ
จัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบจ าแนก
งบประมาณ (ฉบบัใหม่) รุ่นที่ 2 

29 - 31 ม.ค.64 
 
 

9 - 11 ก.ค.64 
 
 
 
 
 

โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
 
 
โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 

 

4. นางสาวสรุีอรณ์  บุญจ า นักจัดการงานทั่วไป - การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับ
ใหม่) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

19 - 21 ก.พ.64 
 

โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฎ
สัมมนาคาร จ.ศรสีะเกษ 
 

 

5 นางไพรวรรณ  แซ่อึ้ง ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

- เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดทุี่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการบริหารสญัญา 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

11 - 13 ก.ค.64 
 

โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

 

 



 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี หมายเหต ุ
6. นางพรภณา  นามฤทธ์ิ นักวิชาการพัสด ุ - กระบวนการจัดจ้างและเทคนิค

การบริหารสญัญางานจ้างก่อสร้าง
ภายใต้บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
- เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ และ
การบริหารสญัญา ตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

8 - 10 พ.ย.63 
 
 
 
 
 
 

11 - 13 ก.ค.64 
 

โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

7. นายพินิจ  อินธิเดช นายช่างโยธา - เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ และ
การบริหารสญัญา ตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

11 - 13 ก.ค.64 
 

โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

 

 



ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ี หมายเหต ุ
 นางอัจฉราภรณ์  แก้วหิน นักวิชาการศึกษา - นักวิชาการศึกษา รุ่น 67  

 
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
หรือเลือ่นวิทยะฐานะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

10 ต.ค.63 -        
7 พ.ย.63 

21 -25 ธ.ค.63 

สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน จ.ปทุมธานี 
โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

13. นางวนิดา  ค าครอง ครู - ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
หรือเลือ่นวิทยะฐานะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
ปฐมวัยในการจัดกจิกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ 
Active Learning ด้วยเทคนิคการ
บรหิารสมองส่วนหน้า (Executive 
Function :EF) และการบันทึกข้อมลู
ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจงัหวัด 
(ระบบ NISPA) ประจ าปี พ.ศ.2564 

21 -25 ธ.ค.63 
 
 
 
29 มี.ค. - 3 เม.ย.
63 
 

โรงแรมศรลี าดวน จ.ศรสีะเกษ 
 

 

15. นางสาวเสาวลักษ์  แก้วเชียงทอง นักพัฒนาชุมชน - นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 30 
 
 
 
- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และ
ขยายผลการด าเนินงานโครงการด้าน
ผู้สงูอายุ ปี 2564 รุ่นที่ 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

31 ต.ค.63 -        
19 พ.ย.63 

 
 
24 - 26 มี.ค .64 
 

สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน  
จ.ปทุมธานี 
 
โรงแรมเลอ แคสเซีย  
จ.ขอนแก่น 
 

 

 


