
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว�างวันที่ สถานที่
1 นายสมมิตร ขันธการุญวงศ� ปลัอองค�การบริหารส�วนตําบลพลับพลา อบรมเจ�าหน�าที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น กรมธนารักษ� 12 - 13 มกราคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา

เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดทําฐาน
ภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร�าง รุ�นที่ 5
อบรมแนวทางการปฏิรูปและทิศทางการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 - 17 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
เลือกตั้งองค�กรปกครองท�องถิ่นไทย 2560
อบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให�แก� วิทยาลัยป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22 - 24 มีนาคม 2560 วิทยาลัยป;องกันและบรรเทา
สมาชิกอาสาสมัครป;องกันภัยฝ?ายพลเรือน สาธารณภัย ขอนแก�น
อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 26 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
งานให�แก�ผู�บริหาร ปลัดองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น และข�าราชการ รุ�นที่ 2
อบรมหลักสูตรเตรียมความพร�อมแนวทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 - 17 ตุลาคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
ปฏิบัติตามกฎหมายระดับรอง ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว�าด�วยหลักเกณฑ�การ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องความพร�อมของ สมาคมข�าราชการส�วนท�องถิ่น 11 - 12 กันยายน 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับปฏิรูปประเทศ นครราชสีมา
ตามแนวรัฐธรรมนูญ 2560
อบรมหลักสูตร กล-ยุทธในการจัดซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 23 - 24 กันยายน 2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
จัดจ�างตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

2 นางภณิดา บุดดาวงค� รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 21 มีนาคม 2560 โรงแรมปEญจดารา นครราชสีมา
พลับพลา พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย�ยุติธรรม

ชุมชนด�านงานอํานวยความเปGนธรรม
ประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 14 กันยายน 2560 หอประชุม อบต. จอหอ
ส�วนตําบล 3 ปH 

3 นางเสาวลักษณ� เปรี้ยวกระโทก ผู�อํานวยการกองคลัง อบรมกลยุทธ�ในการจัดหาพัสดุแนวใหม�ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 27 - 28 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเพิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา 2 - 4 มิถุนายน 2560 โรงแรมริเวอร�ไซด� กรุงเทพ
ประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงานด�าน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานส�วนท�องถิ่น

รายงานการฝ�กอบรมความรู!ตามสายงาน ประจําป%งบประมาณ 2560
องค+การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา



ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว�างวันที่ สถานที่

รายงานการฝ�กอบรมความรู!ตามสายงาน ประจําป%งบประมาณ 2560
องค+การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

4 นางวรรณี กิติพงษ� หัวหน�าสํานักปลัด อบรมแนวทางการปฏิรูปและทิศทางการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 - 17 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
เลือกตั้งองค�กรปกครองท�องถิ่นไทย 2560 นครราชสีมา
อบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให�แก� วิทยาลัยป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22 - 24 มีนาคม 2560 วิทยาลัยป;องกันและบรรเทา
สมาชิกอาสาสมัครป;องกันภัยฝ?ายพลเรือน สาธารณภัย ขอนแก�น
อบรมการปฏิบัติงานพัสดุและการบริหารงาน สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560 โรงแรมริเวอร�ไซด� กรุงเทพ
พัสดุ ของ อปท. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ มหาสารคาม
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดแผน จังหวัดนครราชสีมา 14 - 15 สิงหาคม 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
อัตรากําลัง  3  ปH ปะจําปHงบประมาณ นครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2563
อบรมหลักสูตร กล-ยุทธในการจัดซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 23 - 24 กันยายน 2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
จัดจ�างตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

5 นางสาวสมใจ ข�ากระโทก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ อบรมซักซ�อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ�าย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 26 - 28 มีนาคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
เงินค�ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. 
(เบิกจ�ายตรง)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดแผน จังหวัดนครราชสีมา 14 - 15 สิงหาคม 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
อัตรากําลัง  3  ปH ปะจําปHงบประมาณ นครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2563

6 นางญาดา สวนะปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 6 ก.พ. - 3 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่น
ภายใน รุ�นที่ 1 ตําบลคลองหนึ่ง
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่น
ระดับสูง รุ�นที่  5 ตําบลคลองหนึ่ง
อบรมโครงการเสริมสร�างคุณภาพงานตรวจ กรมบัญชีกลาง 5 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา
สอบภายในสําหรับองค�กร

7 นางสาวกัญญารัตน� ชํานาญศิลปM นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบรมกลยุทธ�ในการจัดหาพัสดุแนวใหม�ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 27 - 28 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อมรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบ จังหวัดนครราชสีมา 15 - 16 สิงหาคม 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา

และการปรับปรุงแก�ไขการบันทึกบัญชี

ด�วยระบบคอมพิวเตอร� (e-LAAS)

8 นางสุนันท� สิทธิสุธี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ อบรมหลักสูตร เทคนิคการนําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 - 27 สิงหาคม 2560 โรงแรมปEญจดารา นครราชสีมา



ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว�างวันที่ สถานที่

รายงานการฝ�กอบรมความรู!ตามสายงาน ประจําป%งบประมาณ 2560
องค+การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

ท�องถิ่นสี่ปHไปสร�างกระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อความสอด
คล�องกับการกําหนดอัตรากําลังในการ
บริหารงานบุคคลฯ
อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําแผนยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28 - 29 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นใน 4 - 5 กันยายน 2560
จังหวัดและแผนพัฒนาท�องถิ่น 4 ปH และ
หลักสูตรเทคนิคการสร�างเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น
4 ปH และโครงการตามแผนฯ
อบรมแนวทางการปฏิรูปและทิศทางการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 - 17 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมสตาร�เวล�บาหลี
เลือกตั้งองค�กรปกครองท�องถิ่นไทย 2560 นครราชสีมา

9 นางสายใจบุญ บุญประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ อบรมซักซ�อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ�าย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 26 - 28 มีนาคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
เงินค�ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. 
(เบิกจ�ายตรง)

10 นางสาววิภาภรณ� หงอนกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ อบรมเจ�าหน�าที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น กรมธนารักษ� 12 - 13 มกราคม 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดทําฐาน
ภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร�าง รุ�นที่ 5
อบรมความรู�และติดตามประเมินผลการ สํานักงานพาณิชย�จังหวัดนครราชสีมา 9 กุมภาพันธ� 2560 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
จดทะเบียนพาณิชย�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น
อบรมหลักสูตรการจัดการงานเอกสารสําหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 - 11 มิถุนายน 2560 โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก�น
งานจัดเก็บภาษีขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น รุ�นที่ 8
อมรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบ จังหวัดนครราชสีมา 15 - 16 สิงหาคม 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
และการปรับปรุงแก�ไขการบันทึกบัญชี
ด�วยระบบคอมพิวเตอร� (e-LAAS)

11 นางสาวบรรจง กลักกระโทก เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบรมหลักสูตร เจ�าพนักงานธุรการ รุ�น 94 กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 18 เม.ย. - 6 พ.ค. 60 โรงเรียนข�าราชการส�วนท�องถิ่น
คลอง 6 ปทุมธานี

อบรมการปฏิบัติงานพัสดุและการบริหารงาน สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560 โรงแรมริเวอร�ไซด� กรุงเทพ
พัสดุ ของ อปท. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ มหาสารคาม
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

12 นางสาทิณีย� สิงหวรวงค� นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อมรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบ จังหวัดนครราชสีมา 15 - 16 สิงหาคม 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
และการปรับปรุงแก�ไขการบันทึกบัญชี



ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว�างวันที่ สถานที่

รายงานการฝ�กอบรมความรู!ตามสายงาน ประจําป%งบประมาณ 2560
องค+การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

13 นางสุนิสา คร�อมกระโทก เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน อบรมหลักสูตร กล-ยุทธในการจัดซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 23 - 24 กันยายน 2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
จัดจ�างตามหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

14 นายธรรมนูญ กกกระโทก เจ�าพนักงานป;องกันและบรรเทา อบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให�แก�สมาชิก วิทยาลัยป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22-24 มีนาคม 2560 วิทยาลัยป;องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน อาสาสมัครป;องกันภัยฝ?ายพลเรือน สาธารณภัย จังหวัดขอนแก�น

การจัดทําฐานข�อมูลสารสนเทศเพื่อการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 21-23 กรกฎาคม 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป;องกัน
ฝ?ายพลเรือน (อปพร.) รุ�นที่ 3
การทบทวนแผนการป;องกันและบรรเทา ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 29 สิงหาคม 2560 ห�องประชุมศูนย�ป;องกันและ
สาธารณภัยอําเภอ บรรเทาสาธารณภัย เขต 5 

นครราชสีมา
15 นางสาวผกามาศ แคร�กระโทก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให�แก�สมาชิก วิทยาลัยป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22-24 มีนาคม 2560 วิทยาลัยป;องกันและบรรเทา

อาสาสมัครป;องกันภัยฝ?ายพลเรือน สาธารณภัย จังหวัดขอนแก�น
16 นายเกียรติกําธร  สิทธิสุธี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อบรมผู�ได�รับมอบหมายให�ทําการฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมา 20 มิถุนายน 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา

ป;องกันโรคพิษสุนัขบ�าขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น ประจําปH 2560
การจัดการชลประทานอ�างเก็บน้ําลําพระเพลิง ชลประทานอ�างเก็บน้ําลําพระเพลิง 27 มิถุนายน 2560 หอประชุม อําเภอปEกธงชัย
และการจัดการน้ําก�อนฤดูกาลเพาะปลูกข�าว นครราชสีมา

ประจําปH 2560
17 นายณฐพงศ� บุญเหมือนเงิน นายช�างโยธาชํานาญงาน อบรมหลักสูตร การกําหนดราคากลางให� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559 โรงแรมอาราญน�าภูพิมานรีสอร�ท

สอดคล�องกับการบริหารงานพัสดุของ อําเภอปากช�อง 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

18 นายสุริวงค� ชัยนฤเวทย� ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ การจดทําแผนพัฒนาเด็กเล็กการศึกษา กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 10-11 มิถุนายน 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ประจําปH 2560 รุ�นที่ 3

19 สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก ผู�อํานวยการกองช�าง การปฏิบัติงานด�านการสํารวจและประเมิน ทางหลวงชนบทที่ 5 24  พฤศจิกายน 2559 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 
สภาพทางที่รับโอนจากทางหลวงชนบท นครราชสีมา
และการลงทะเบียนทางหลวงชนบทท�องถิ่น
ในการใช�แผนแม�บทการพัฒนาท�องถิ่น

20 นางหทัยรัตน� ทิพย�พันดุง ครูผํดูแลเด็ก อบรมเพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ผ�านแนว จังหวัดนครราชสีมา 6-8 สิงหาคม 2560 ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
ทางสันทนาการสากล PPRP รุ�นที่ 6
การจดทําแผนพัฒนาเด็กเล็กการศึกษา กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 10-11 มิถุนายน 2560 โรงแรมสบาย นครราชสีมา



ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว�างวันที่ สถานที่

รายงานการฝ�กอบรมความรู!ตามสายงาน ประจําป%งบประมาณ 2560
องค+การบริหารส�วนตําบลพลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ประจําปH 2560 รุ�นที่ 3


