
ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี
1 นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์ ปลัอองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา

แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 19 เมษายน 2562 โรงแรมวีวัน โฮเทล นครราชสีมา
แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ
อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน 

อ าเภอวังน  าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

2 นางภณิดา บุดดาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เร่ืองกระบวนการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 31 ตุลาคม 2561 โงแรมแคนทาร่ี โคราช 
พลับพลา ระงับข้อพิพาททางเลือก นครราชสีมา

โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 7 มิถุนายน 2562 เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2562
โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 4 มิถุนายน 2562 อาคารอ่ิมวิเศษทาวเวอร์
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นครราชสีมา
ประชุมติดตามการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุท่ีมี ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 เทศบาลโชคชัย
ภาวะพ่ึงพิง Long Term Care:LTC ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

นางภณิดา บุดดาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องล าตะคอง ๑-๒ ชั น ๓ 
พลับพลา ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัด โรงแรมแคนทาร่ีโคราช 

นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รุ่นท่ี  ๒

3 นางเสาวลักษณ์ เปรี ยวกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 23-25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมสบายโฮเทล 
ประมาณการเงิน การคลังและการเบิกจ่ายเงิน นครราชสีมา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ รุ่นท่ี 3
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 14 มิถุนายน 2562 โรงแรมสบายโฮเทล 
แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ นครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 7-9 สิงหาคม 2562 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการ นครนายก
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นท่ี 14

4 นางวรรณี กิติพงษ์ หัวหน้าส านักปลัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดท า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
แบบประเมิน (การปรับปรุงต าแหน่ง และการ
เล่ือนระดับ) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินประเภทวิชาการฯ

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ

4 นางวรรณี กิติพงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 โรงแรมวี-วันโคราช
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ีก าจัด นครราชสีมา
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของครอบครัว เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดตราด

5 นางสาวสมใจ ข่ากระโทก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ประชุมชี แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ นครราชสีมา
(รุ่นท่ี ๘)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดท า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมสบาย นครราชสีมา
แบบประเมิน (การปรับปรุงต าแหน่ง และการ
เล่ือนระดับ) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินประเภทวิชาการฯ
โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 29-30 มิถุนายน 2562 มหาวิทลาลัยเทคโนโลยี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการบันทึก ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ข้อบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ระยะท่ี 2
อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน 

อ าเภอวังน  าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของครอบครัว เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดตราด

6 นางญาดา สวนะปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 2-8  มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
ตรวจสอบภายใน ต าบลคลองหน่ึง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
ระดับสูง รุ่นท่ี  5 ต าบลคลองหน่ึง
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจ กรมบัญชีกลาง 5 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา
สอบภายในส าหรับองค์กร

7 นางสาวกัญญารัตน์ ช านาญศิลป์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ โครงการอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24- 25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ

หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี รายงานการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)

8 นางสุนันท์ สิทธิสุธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 25 เมษายน 2562 โรงแรมโคราช โฮเต็ล 
การประเมินเกณฑ์ชี วัดและค่าเป้าหมายขั นต่ า นครราชสีมา
มาตรฐานการบริการสาธารณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

9 นางสายใจ บุญประสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โครงการอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24- 25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี รายงานการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 19 มิถุนายน 2562 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 
ภาครัฐ แลฃะนโยบายการบัญชีภาครัฐ นครราชสีมา
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1

10 นางสาววิภาภรณ์ หงอนกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ โครงการอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24- 25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี รายงานการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
โครงการอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติตาม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 17-19 พฤษภาคม 2562 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 (กฎหมายใหม่)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 7-9 สิงหาคม 2562 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการ นครนายก
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รุ่นท่ี 14

11 นางสาวบรรจง กลักกระโทก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน 



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ

อ าเภอวังน  าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

12 นางสาทิณีย์ สิงหวรวงค์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ โครงการอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24- 25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
หลักสูตร การปรับปรุงบัญชี รายงานการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 22 พฤษภาคม 2562 Korat Hall ศุนย์การค้าเซ็นทรัล
ในภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน พลาซา นครราชสีมา
ผ่านระบบ WWW.e-report.energy.go.th

13 นายปริญญา  วัจนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 39 ต าบลคลองหน่ึง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมอ าเภอโชคชัย 29-30 มกราคม 2562 วัดบึงทับปรางค์ อ าเภอโชคชัย
งานราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีฯ นครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 20-24 เมษายน 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
เยวชนในระดับท้องถ่ินให้สอดคล้องตามแผน กรุงเทพฯ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 พ.ศ. 2560-2564 รุ่นท่ี 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24-25 กรกฎาคม 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
การใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส ารับอาหาร กรุงเทพฯ
กลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติฯ 
รุ่นท่ี 15
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 3-4 มิถุนายน 2562 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
พัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ 
ประจ าปี 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ กลาง
การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ ๔ DNA เพ่ือการ มงคลอีสาน
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

13 นายปริญญา  วัจนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน 



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ

อ าเภอวังน  าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมชี แจงโครงการวิจัยเร่ือง "การศึกษา ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 1๒ กรกฎาคม 2562 ณ  หอประชุมชั น  ๓  อาคาร  
ประสิทธิผลของการให้วิตามินเอ เพ่ือป้องกัน ศอน. ส านักงานสาธารณสุข
การระบาด และลดความรุนแรงของโรคมือ จังหวัดนครราชสีมา
เท้าปากในเด็กเลิกแบบครบวงจร
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของครอบครัว เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดตราด

14 นายธรรมนูญ กกกระโทก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๕-๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สาธารณภัย เขต ๕ 

จังหวัดนครราชสีมา
15 นางสาวผกามาศ แคร่กระโทก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่สมาชิก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22-24 มีนาคม 2560 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน วังน  าเขียว

จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของครอบครัว เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดตราด

16 นายเกียรติก าธร  สิทธิสุธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา 13 ธันวาคม 2561 หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมและ
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ วิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพ สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 23 มกราคม 2562 สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
อาสาปศุสัตว์ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 9-10 มีนาคม 2562 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พระราชด าริฯ อ าเภอสีคิ ว นครราชสีมา
อบรมโครงการเสวนาและ Workshop มูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน ๒๔-๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ดีเอ็นเอ แนชัลรัล  แอนด์
"กู้วิกฤตภัยแล้งด้วยธนาคารน  าใต้ดิน รุ่นท่ี ๑" เฮลท์  รีสอร์ท  ห้องประชุม

เขาใหญ่ 

17 นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 23-24 กุมภาพันธ์  2562 โรงแรมสบาย โฮเทล
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ นครราชสีมา



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง อบรมหลักสูตร โดย ระหว่ำงวันท่ี สถำนท่ี

รำยงำนกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลับพลำ  อ.โชคชัย  จ.นครรำชสีมำ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๘ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
(อ านวยการท้องถ่ิน ระดับต้น) รุ่นท่ี ๒๓ ๒๕๖๒ ต าบลคลองหน่ึง

18 สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 5 29-30 ตุลาคม 2561 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การค านวณราคา นครราชสีมา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ละวิธีปฏิบัติในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติฯ"
โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้ยริหารและบุคลากร ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 5 19-21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ด้านช่างของ อปท.ประจ าปี 2562 นครราชสีมา
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมสบายโฮเทล 
แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ นครราชสีมา
ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 4

19 นางฐิติรัตน์ เก่ืองกระโทก นักพัฒนาชุมชนช านาญการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานเก่ียวกับ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20 เมษายน 2562 โรงแรมซิตตี พาร์ค
การแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื นฐาน นครราชสีมา
โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน โครงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 28 พฤษภาคม 2562 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิดฯ นครราชสีมา
โครงการประชุมชี แจงแนวทางการช่วยเหลือ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจของ นครราชสีมา แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นครราชสีมา
โครงการสวัสดิการสังคมเพ่ือจ่ายเงินเบี ยยังชีพ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ 4 กันยายน 2562 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
ผู้สูงอายุและเบี ยความพิการขององค์กรปกครอง นครราชสีมา นครราชสีมา
ส่วนท้องถ่ิน
อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
และประชาชน อายุและประชาชน 

อ าเภอวังน  าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ๑๑-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของครอบครัว เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า

และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดตราด


