ขอมูลการเขารับการอบรมตามตําแหนงสายงาน (ป 2563)
1.สายงานบริหารงานทองถิ่น
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร/โครงการ
ระยะเวลา
๑.
นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
1.หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง รุนที่ ๔
๒๘ ก.พ.-๕ มี.ค.๒๕๔๘
ปลัดอบจ.
2.เขารวมสัมมนาโครงการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครอง 27-28 พ.ย.2562
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจตามราง)แผนการ
กระจายอํานาจใหแกอปท.ฯ
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.เขารับการฝกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 3 - 4 ก.ย. 2563
ให กั บ ผู ป ฎิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข อ งกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ประจําป พ.ศ.2563
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
2.
นางสมฤดี เทพวงศศิริรัตน 1.หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง (นบสท.) รุนที่ ๓
๓ ม.ค.- ๒๓ ก.พ.2๕๕๐
รองปลัดอบจ.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
4.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิสภา 23 ก.ย.2563
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3
5.สั ม มนาเรื่ อ งป ญ หาอุ ป สรรคการบู ร ณาการด า นการบริ ห าร 30 ก.ย.2563
งบประมาณและขั้ น ตอนการกระจายอาจเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
ประเทศ
3.
น.ส.เสียงพิณ ปาละกะวงศ 1.หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง (นบสท.) รุนที่ ๓
2ก. พ. - 13 มี.ค.2552
ณ อยุธยา รองปลัดอบจ.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
4.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิสภา 23 ก.ย.2563
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3
2. สายงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร/โครงการ
4.
นายธัญญา ประสิทธิ์
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ ๒
ผอ.กองสงเสริมฯ
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมเรื่อง“กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และกฎหมาย ป.ป.ช.เกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกอนและหลังพนจากตําแหนง
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
5.
นายลิขิต ตนพรหม
1.หลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและแผน รุนที่ 1
หัวหนาสํานักปลัดอบจ.
2.หลักสูตรกลยุทธการบริหารงานของนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 11
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
6.
นางสุภาพร ภูเงิน
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 44/2
ผอ.กองกิจกาสภาอบจ.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
4.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3

หนวยงานที่จัด/สถานที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สนง.สํานักนายกรัฐมนตรี
(คณะกรรมการกระจายอํานาจ)
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
สนง.เงินทุนสงเสริมกิจการอบจ.
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทํา
และติดตามการบริหารงบประมาณ
สภาผูแทนราษฎร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร

ระยะเวลา
๑๘ ก.พ.- ๑๔ มี.ค.๕๑

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

11 - 13 ก.ย.2563

สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย

15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
21 ม.ค.-17 ก.พ.2551 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
19-30 มิ.ย.2560
17-19 ส.ค.2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
5-30ม.ค. 2558

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
23 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร

-2ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร/โครงการ
ระยะเวลา
นายหมวดเอก เนติพัฒน รูยืนยง 1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
7.
8 พ.ค.-3 มิ.ย.2562
ผอ.กองแผนและงบประมาณ รุนที่ 77
8.
นายจักรวาล บุญแนบ
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ ๑
๑๐ ก.ย. ๒๕๔๗
หน.หนาฝายประชุมสภาฯ
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
9.
น.ส.เพ็ญศรี นิจิตตะโล
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ ๘
๑๑ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๕๒
หน.ฝายติดตามฯ
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
10. น.ส.ธมนภัทร ศิริเสริม
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 33
16 ก.ย.-11 ต.ค.58
หน.ฝายบริหารงานบุคคล
2.หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 8
20 เม.ย.-1 ก.ค.59
3.หลั ก สู ต ร“การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก รปกครองส ว น 23 – 30 พ.ย.62
ทองถิ่น” (Local Personnel Administration) รุนที่ 8
4.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตนครชัยบุรินทรดานการ 11 ธ.ค. 2562

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชาง อบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

11.

12.

13.

14.

นางนันทนิภัค หมื่นหาวงศ
หน.ฝายสงเสริมอาชีพ

นางโสภี สวายชุม
หน.ฝายสังคมสงเคราะห

นายกุญชร เลือดสกุล
หน.ฝายงบประมาณ

นางกิ่งกาญจน ลุมนอก
หน.ฝายการมีสวนรวมฯ

5.โครงการฝกอบรมเชิ งปฎิ บัติก ารเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการจั ดทํ า
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 รุนที่ 14
6.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
7.โครงการการบริหารจัดการสูองคการที่มีสมรรถนะสูง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
8.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 34

2-4 ส.ค. 2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

23-26 ก.ย. 2563

สนง.ก.ถ.

15 ก.ย.2563
21 ต.ค.-15 พ.ย.58

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 30
17 มี.ค.-11 เม.ย.56

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

2.หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 11
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 59

19-30 มิ.ย.2560
17-19 ส.ค.2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

2.หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 4
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายในระดับสูง รุนที่ 1

4 ส.ค.- 14ก.ย.2562
17-19 ส.ค.2563

2.หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง รุนที่ 5
3.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 64
4.หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 15
5.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
6.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
7.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3

16-21 ธ.ค.56
13 มี.ค.-7 เม.ย.2560
27 พ.ค.-8 มิ.ย.2561
17-19 ส.ค.2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
23 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
8 ส.ค.– 2 ก.ย.2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
30 มิ.ย.-5 ก.ค.2557 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

-3ลําดับที่

15.

ชื่อ - สกุล/ตําแหนง

นายพืชมงคล เสนาจันทร

หลักสูตร

ระยะเวลา

หนวยงานที่จัด

1.หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รุนที่ 11

9 พ.ย.-5 ธ.ค.2558

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 72
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 71

22ก.ค.-17 ส.ค.2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ

16.

นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป

15 ก.ย.2563
29 เม.ย.– 25 พ.ค.
2561
2.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ 2
๙ ก.ค.- ๓ ส.ค.๒๕๕๐
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

3.สายงานบริหารงานการคลัง
ลําดับที่

17.

18.

19.

ลําดับที่
20.
21.

22.

23.
24.

ชื่อ - สกุล/ตําแหนง

นางสาวสมร ดลสุข
ผอ.กองคลัง

น.ส.สุจินดา เสาสูง
ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

นางจิตรลดา อรุณสถิตย
หน.ฝายจัดหาพัสดุ

หลักสูตร

ระยะเวลา

หนวยงานที่จัด

1.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
2.เขารวมโครงการเสริมสรางวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ เรื่อง “รอบรู ใสใจ เสริมสราง
วินัยการเงินการคลังใหยั่งยืน”
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุนที่ 54

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

1 ก.ย.2563

สนง.การตรวจเงินแผนดิน

15 ก.ย.2563
21 ม.ค. -15 ก.พ.56

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 4
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุนที่ 66

4 ส.ค.- 14ก.ย.2562
17-19 ส.ค.2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
10 ส.ค.- ก.ย. 2558

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู 17-19 ส.ค.2563
สูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
4.สายงานบริหารงานชาง
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
1.หลักสูตรนักบริหารงานชาง รุนที่ 2
24 พ.ค.-18 มิ.ย.2547
ผูอํานวยการกองชาง
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
นายศักดิ์ชาย พิชนารีย
1.หลักสูตรนักบริหารงานชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 27 ก.ย.-23 ต.ค.2563
หน.ฝายกอสรางและซอมบํารุง รุนที่ 78
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
นายเริงศักดิ์ เลี่ยมดี
1.หลักสูตรนักบริหารงานชาง รุนที่ ๙
๑๗ ก.ย.-๑๒ต.ค.25๕๐
หน.ฝายสาธารณภัยฯ
2.หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง รุนที่ ๔ 7 - 18 ม.ค.2556
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
นายสมพาด เจาะดี
1.หลักสูตรชาง/นายชางอปท.รุนที่ ๑๑
๒๖ มี.ค.- ๖ เม.ย.25๔๐
หน.ฝายผังเมือง
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
นายพงษศักดิ์ สายยศ
1.หลักสูตรชางซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2531
หน.ฝายเครื่องจักรกล
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชาง อบจ.สร
สนง. รพช.กระทรวงมหาดไทย
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

-4ลําดับที่
25.

26.

27.

5.สายงานบริหารงานศึกษา
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
น.ส.เพียง นิจิตตะโล
1.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ ๘
ผอ.กองการศึกษาฯ
2.หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป
รุนที่ ๒
3.หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 3
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
นางทิพนภา กันยายน
1. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ ๒๐
หน.ฝายสงเสริมการศึกษาฯ
2.หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุนที่ 10
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
นางณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
1.หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ ๖
หน.ฝายบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุนที่ 10
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

6.สายเลขานุการและจัดการงานทั่วไป
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
28. นางภรณศมน กองแกว
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 1
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
2.อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
29. นางภนิดา หัตถกิจ
1.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ ๖
นักจัดการงานทั่วไป ปก.
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
30. นางสาวมธุรส สุดตลอด
1.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ 14
นักจัดการงานทั่วไป ปก.
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
31.
น.ส.จิตติมา วสุนธราวัฒน
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 1
นักจัดการงานทั่วไป ปก.
2.ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารส ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลองค ก ร
ปกครองทองถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส
3.โครงการอบรมการใชงานระบบเว็บไซดการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
32.
น.ส.ณัฐนันท ศรีสวัสดิ์
1.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ 15
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางองคกรแห ง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
33. น.ส.นิธินันท นิติวิเชียรชัย
1.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ 19
นักจัดการงานทั่วไป ชก.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางองคกรแห ง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
-5-

ระยะเวลา
๑๑ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๒๕๕๒

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

7 - 18 ม.ค. 2556

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

19พ.ค. -28 มิ.ย.2562
17-19 ส.ค.2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

๕ - ๒๐ ม.ค.2๕๕๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
23 พ.ย. – 26 ธ.ค.2558 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรนิ ทร/จ.นครนายก
15 ก.ย.2563
๑ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓
23 พ.ย.– 26 ธ.ค.58
17-19 ส.ค.2563

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

ระยะเวลา
18 เม.ย. -13 พ.ค.59

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

13 ธ.ค. 2562

จังหวัดสุรินทร

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
๑ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
กองชางอบจ.สร
20 พ.ค.– 14 มิ.ย.2556 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
15 ก.ย.2563
กองชางอบจ.สร
18 เม.ย.-13 พ.ค.2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
13 ก.พ.2563

สนง.ป.ป.ช.

13 ธ.ค. 2562

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
20 พ.ค. – 14 มิ.ย.
2556
17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
28 ก.ค.-22ส.ค.2557

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
34. สิบเอกวัลลภ ชนะชัย
นักจัดการงานทั่วไปชก.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

นางสาวธนิตตา ดีเสมอ
นักจัดการงานทั่วไปชก.
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป ปก.

นางสมศรี สุดงาม
นักจัดการงานทั่วไป ปก.

นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไป ชก.

น.ส.พัชราภรณ ตะวันคํา
นักจัดการงานทั่วไป ปก.

นางเพ็ญศรี โสรกนิษฐ
นักจัดการงานทั่วไป ชก.

น.ส.พิชญาภา สายอภิธรรม
นักจัดการงานทั่วไป ชก.

นายธงชัย สายแกว
นักจัดการงานทั่วไป ปก.

หลักสูตร
ระยะเวลา
1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
21-24 ม.ค.2563
ดําริ (อพ.สธ.)
2.สัมมนา“กาวสูการบริหารงานดวยนวัตกรรม IOT Smart 12 ธ.ค. 2562
Digital Service”
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 1
18 เม.ย. -13 พ.ค.2559
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รุนที่ 14

15 ก.ย.2563
21 ม.ค.-15 ก.พ.2556

หนวยงานที่จัด
ม.เทคโนโลยีราชมคลอีสาน

บริษัท ทีโอที
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลการทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
กองชางอบจ.สร
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 1
18 เม.ย. -13 พ.ค.2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 2
8 ส.ค.-2 ก.ย.2559

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

2.โครงการอบรมการใชงานระบบเว็บไซดการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
5.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิ
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3
1.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
3.โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิ
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 รุนที่ 3
1. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 13

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

13 ธ.ค. 2562
17-19 ส.ค.2563
15 ก.ย.2563
23 ก.ย.2563
17-19 ส.ค.2563
15 ก.ย.2563
23 ก.ย.2563
1- 27 ก.ย. 2562

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

กองชางอบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ.สุรินทร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
1.หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 1
18 เม.ย. -13 พ.ค.2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 13-17 มิ.ย.2561
บรรจุใหม
2.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศให กับ ขาราชการองคการ
14-16 มี.ค. 2561
บริห ารส วนจังหวัด และพนัก งานสวนท องถิ่ นผู ไดรับ การ
บรรจุและแตงตั้ งเข ารับราชการใหมห รือโอนมาจากสว น
ราชการอื่นในจังหวัดสุรินทร

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จ.อุบลราชธานี
จังหวัดสุรินทร/โรงแรมทองธาริ
นทร

-6ลําดับที่

43.

44.

7. สายงานการเจาหนาที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง

นางนิภารัตน เกษแกว
นักทรัพยากรบุคคลชก.

หลักสูตร
3.หลักสูตร“การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่น และการบั น ทึก ขอ มูล ศูน ยบ ริก ารข อมู ลบุ คลากร
ทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 2”
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางองคกรแห ง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น รุนที่ 6

ระยะเวลา
13 - 15 มิ.ย. 2562

หนวยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
19-23 ส.ค.2556
2-4 ส.ค. 2563

กองชาง อบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

13 – 18 ก.พ. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

1 - 6 ก.ย. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

หลักสูตร
1.หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รุนที่ 9

ระยะเวลา
11 พ.ค.- 6 มิ.ย.58

หนวยงานที่จัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ 15
3.หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น
4.โครงการอบรมการใชงานระบบเว็บไซดการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
5.เขารวมโครงการเสริมสรางวินัยการเงินการคลังของรัฐ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ เรื่อง
“รอบรู ใสใจ เสริมสรางวินัยการเงินการคลังใหยั่งยืน
6.ประชุมเชิงปฎิบัติการสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรปกครอง
ทองถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส
7.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

3-9 พ.ค.2552
15-19 ก.ย.2551
13 ธ.ค. 2562

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

1 ก.ย.2563

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

13 ก.พ.2563

สนง.ป.ป.ช.

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

ระยะเวลา
28 ก.ค.-22 ส.ค.57
18-24 ก.พ.2556
15 ก.ย.2563
3 – 8 มี.ค. 2562

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ระยะเวลา
๓ - 21 ก.พ.25๔๙

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

2.โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 รุนที่ 14
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
นายศราวุธ แกนแกว
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุใหม รุนที่ 38
2.หลักสูตร“การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” (Local Personnel Administration) รุนที่ 2
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

8.สายงานนิติการ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
45. นายยศภัทร งามแสง
นิติกร ชก.

9.สายงานประชาสัมพันธ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
46. นายเกรียงไกร จุลหงษ
1.หลักสูตรนักวิชาการประชาสัมพันธ รุนที่ 2
นักประชาสัมพันธ ปก.
2.หลักสูตรวีดิทัศนและสื่อสารสนเทศ รุนที่ ๑๑
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
47. นายพีรันธร พัวเจริญ
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
นักสงเสริมการทองเที่ยวปก. บรรจุใหม รุนที่ 39
10.สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
48. นางลฎาภา ฉันทะไท
1.หลักสูตรจนท.วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ ๑๗
นักวิเคราะหฯ ชก
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

-7ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
49. นางอรุณี มาเฉี่ยว
นักวิเคราะหฯ ปก.

หลักสูตร
1.หลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (จนท.วิเคราะหฯ) รุนที่ ๑

ระยะเวลา
๒ ก.ค.- ๒๔ ส.ค.25๕๐

1-3 ก.ค.2563
2.เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการ
ระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-PlaneMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 13
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
50. นางสาวสุทศั นีย เอี่ยมสีสวย 1.หลักสูตรเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 29 11 พ.ค.–5 มิ.ย. 2552
นักวิเคราะหฯ ปก.
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
51. นายกิติภูมิ กลอมจิต
1.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
นักวิเคราะหฯ ปก.
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
52. นางอัญชลี หมอกเทพ
1.หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาทองถิ่น รุนที่ 13
22 ก.ย. - 5 ต.ค.2560
นักวิเคราะหฯ ชก.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
53. นายอธิรัช ทิพยเทอดธนา
1.หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการจัดทํา
28-29 ส.ค. 2560
นักวิเคราะหฯ ปก.
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
และแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
2.เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการ
1-3 ก.ค.2563
ระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-PlaneMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 13
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
54. นางเสาวดี หาวหาญ
1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการ
14-16 มี.ค. 2561
นักวิเคราะหฯ ปก.
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวนราชการอื่น
ในจังหวัดสุรินทร
2.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 13-17 มิ.ย.2561
บรรจุใหม
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
11.สายงานวิชาการเงินและบัญชี
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
55. นางเวธกา สมานไทย
1.หลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินฯ)
นวช.การเงินฯ ปก.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
56. นางนัยยปพร บุญสม
1.หลักสูตร“นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 32”
นวช.การเงินฯ ปก.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ระยะเวลา
๑๘ ก.พ.-๑๑ เม.ย.๒๕๕๑

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชาง อบจ.สร
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ณ โรงแรมเนวาดา จ.อุบลราชธานี
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
4 - 30 มิ.ย.2562

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

-8ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
57.
นางนงนุช ยืนยิ่ง
นวช.การเงินและบัญชีชก.

58. น.ส.ทรงคนึง พวงจําปา
นวช.การเงินและบัญชีปก.

59.

นางวิจิตรา กิ่งจันทร
นวช.การเงินและบัญชีปก.

60. นางพรรณวิไล จารัตน
นวช.การเงินและบัญชีปก.

ลําดับที่
61.

หลักสูตร
1.หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 19

ระยะเวลา
5-30 ม.ค.2558

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมการจัดทํารายงานการเงินประจําป ใน 21-23 พ.ย.2562
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพรอมในการบันทึกบัญชีใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ประจําป 2563
3.โครงการฝกอบรมเตรียมคามพรอมในการปดบัญชี
2-5 ก.ย. 2563
ประจําป 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ สําหรับประจําปงบประมาร พ.ศ. 2564
รุนที่ 8
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตร“แนวทางและขั้นตอนวิธีการการปฏิบัติงาน
11 - 13 ม.ค.2562
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System
: e-LAAS) เตรียมพรอมปฏิบัติงานระบบ e-LAAS อยาง
สมบูรณแบบในปงบประมาณ พ.ศ.2563”ปฏิบัติงานจริง
พรอมโนคบุค รุนที่ 2
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงการ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตร“นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 36”
2-26 ส.ค. 2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.หลักสูตร“การปดบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 18-20 ต.ค. 2562
การปรับปรุงรายการบัญชี พรอมทั้งการจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินใหถูกตอง
เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน”ปฎิบัติจริงพรอมโนตบุค
รุนที่ 2
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตร“การปรับปรุงรายการบัญชี การบันทึกงบ
14-16 ก.ย. 2561
ทรัพยสิน การเปรียบเทียบปดบัญชีประจําปงบประมาณ
2561 ในระบบมือกับระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(e-LAAS) ปฏิบัติจริงพรอม โนตบุค”
รุนที่ 3
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมเตรียมคามพรอมในการปดบัญชี
2-5 ก.ย. 2563
ประจําป 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ สําหรับประจําปงบประมาร พ.ศ. 2564
รุนที่ 8
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

12. สายงานวิศวกรโยธา
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
นายกิตติภูมิ ฉัตรทอง
1.หลักสูตรวิศวกรโยธา รุนที่ ๔
วิศวกรโยธาชํานาญการ 2.หลักสูตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการงานทาง รุนที่ ๒
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ระยะเวลา
4-29 ม.ค.2554
๑๖ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย.๔๙
15 ก.ย.2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กองชาง อบจ.สร
ม.สวนดุสิต

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมทางหลวงชนบท
กองชาง อบจ.สร

-9ลําดับที่
62.

ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
นายวิรัช จุยกระยาง
วิศวกรโยธาชํานาญการ

หลักสูตร
1.หลักสูตรวิศวกรโยธา รุนที่ 5

ระยะเวลา
2-30 พ.ย. 2555

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับสามัญวิศวกร รุนที่ 7

15 - 18 ก.ย.2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

3.หลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง
(Strengnd) สําหรับโครงสรางพิเศษ”วัตถุประสงคเพือ่ ผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการออกแบบและพฤติกรรม
โครงสราง คสล.ที่แตกตางกัน ระหวางวิธีหนวยแรงใชงานกับวิธีกําลัง
และการคํานวณออกแบบอาคารเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวตามมาตรฐาน มยผ.

25 - 27 ต.ค. 2562

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

4.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 20 - 23 ส.ค.2562
(ระดับสามัญวิศวกร) รุนที่ 8
5.หลักสูตร“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง
25-27 ต.ค.2562
(Strengnd) สําหรับโครงสรางพิเศษ”
6. หลักสูตรการคํานวณกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็ม รุนที่ 5
11-12 ธ.ค.2562
7.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรวิศวกรโยธา รุนที่ ๔
๔ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๔

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

กองชาง อบจ.สร
สนง.ทางหลวงชนบทที่ 5
นครราชสีมา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

63.

นางวันทนีย เจริญพันธ
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

64.

นายเกรียงชัย เรืองโชติเสถียร 1.หลักสูตร “การควบคุมงานกอสรางทาง”

วิศวกรโยธาชํานาญการ

15 ก.ย.2563
16 - 18 ก.ค. 56

2.หลักสูตรการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี 8-10 ก.ค.2559
หนวยแรงใชงาน
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
13. สายสถาปตยกรรม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
65. นายสดุดี ธนาสูรย
สถาปนิก ปฏิบัติการ
66.

หลักสูตร
ระยะเวลา
1.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
2.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ 15 ก.ย.2563
อัคคีภัย
1.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ 15 ก.ย.2563
อัคคีภัย

นายอดิศักดิ์ ประดับสุข
สถาปนิกปฎิบัติการ
14.สายวิศวกรสุขาภิบาล
15.สายงานวิศวกรเครื่องกล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
67.
นางสาวเบญจวรรณ
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 26-31 ก.ค. 2563
วิศวกรเครื่องกลปก.
บรรจุใหม รุนที่ 31
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
16.สายนักวิชาการสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
68. นายเธียรเทพ โคตรพัฒน
1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการ 14-16 มี.ค. 2561
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ปก.
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวน
ราชการอื่นในจังหวัดสุรินทร
2.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 13-17 มิ.ย.2561
บรรจุใหม
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
กองชาง อบจ.สร

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

-1017.สายนักวิชาการศึกษา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
69. นางสาวอมรรัตน สัตยซื่อ
นักวิชาการศึกษา ปก.

70.

71.

72.

73.

นางจันทรฉาย เรียบรอย
นักวิชาการศึกษาชก.

น.ส.อินทราพัชร บุญบรรจง
นักวิชาการศึกษาปก.

นายวิรวัฒน ภักดีวุฒิ
นักวิชาการศึกษาปก.

นายสราวิญญ สมชอบ
นักวิชาการศึกษาปก.

หลักสูตร
1.หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ 43

ระยะเวลา
หนวยงานที่จัด
22 เม.ย.-17 พ.ค.2556 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ 15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
อัคคีภัย
1.หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่ 43
22 เม.ย. -17 พ.ค. 2556 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ 15 ก.ย.2563
อัคคีภัย
1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกบั ขาราชการองคการบริหาร 14-16 มี.ค. 2561

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

สวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรบั การบรรจุและแตงตัง้
เขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวนราชการอื่นในจังหวัด
สุรินทร

2.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม
3.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ
อัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 36
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝ ก อบรมการปฎิ บั ติ ต นในกรณี เกิ ด เหตุ
อัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 39

13-17 มิ.ย.2561
15 ก.ย.2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ณ โรงแรมเนวาดา จ.อุบลราชธานี
กองชางอบจ.สร

25 - 30 พ.ย. 2561

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

3-8 ก.พ.2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรมระบบ 26-28 ก.พ.2563
แนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติและ
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็กสําหรับโรงเรียน (KidDiary School)ของสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นรุนที่8

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

18.สายงานวิชาการวัฒนธรรม
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
74. นายรัชพล บุญรอง
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
นักวิชาการวัฒนธรรมปก.
บรรจุใหม รุนที่ 71
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
19.สายพัฒนาชุมชน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
75. นายกัมปนาท ทัดศรี
1.หลักสูตร”กาวสูการเปนนักจัดการความรูยุคใหม”
นักพัฒนาชุมชน ชก.
รุนที่ 6
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ระยะเวลา
26-31 ก.ค. 2563

หนวยงานที่จดั
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

ระยะเวลา
5-7 ก.ย. 2560
17-19 ส.ค.2563

หนวยงานที่จดั
ณ โรงแรมเซนทราศูนยราชการและ
คอนแวนชั่นเซนเตอร กทม.
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

-11ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
76. นางณฤดี สายยศ
นักพัฒนาชุมชน ปก.

20.สายสังคมสงเคราะห
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
77. นางวลีรักษ วรรณโฆษิตพงศ
นักสังคมสงเคราะห ชก.

20.สายสังคมสงเคราะห
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
78. นางสาวกนกพร โคตะยันต
นักสังคมสงเคราะหปก.

หลักสูตร
1.หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาทองถิ่น รุนที่ 13

ระยะเวลา
22 ก.ย.-5 ต.ค.2560

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

หลักสูตร
1.หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุนที่ 3

ระยะเวลา
หนวยงานที่จัด
25 พ.ค.- 10มิ.ย.2554 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

หลักสูตร
1.หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห รุนที่ 1

ระยะเวลา
8 พ.ค.-3 มิ.ย.2562

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 13-17 มิ.ย.2561
บรรจุใหม
3.สัมมนา“กาวสูการบริหารงานดวยนวัตกรรม IOT Smart 12 ธ.ค. 2562
Digital Service”
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
21.สายงานวิชาการสาธารณสุข
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
79. น.ส.พิมพชนา ศิระปรีดาพัฒน 1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการ
14-16 มี.ค. 2561
นวช.สาธารณสุข ปก.
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวนราชการอื่น
ในจังหวัดสุรินทร
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
80. นางสาวรัตติยา ทอนพลกรัง
1.หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน
5-9 ก.พ. 2561
นวช.สาธารณสุข ชก.
2.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการ
14-16 มี.ค. 2561
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวน
ราชการอื่นในจังหวัดสุรินทร
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
22.งานสายงานวิชาการพัสดุ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
81. นายชานนท วันเพ็ญ
ห 1.หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุนที่ 7
17 เม.ย.–14 พ.ค.59
นักวิชาการพัสดุ ชก.
2.หลักสูตร“การจัดทะเบียนคุมทรัพยสิน การคิดคาเสื่อม
22-23 ก.พ. 2563
ราคา การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ”
3.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ 19 มี.ค.-19 พ.ค.2563
บริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Certificate in Pubublic Procurement : e CPP)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 3
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ณ โรงแรมเนวาดา จ.อุบลราชธานี
บริษัท ทีโอที
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด/สถานที่
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

กองชาง อบจ.สร
กรมอนามัย
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรมบัญชีกลาง

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

-12-

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
82. นางศมนวรรณ นักเสียง
นวช.พัสดุ ชก.

หลักสูตร
1.หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ รุนที่ ๑

83. นางสาวสุดารัตน จินาวัลย
นวช.พัสดุ ปก.
บรรจุเมื่อ 3 ก.พ.2563

ลําดับที่

84.

85.

23.สายงานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง

นางจิณณะ อุสาคู
นวช.ตรวจสอบภายใน ชก.

นางเกษรินทร แกนจันทร
นวช.ตรวจสอบภายใน ปก.

ระยะเวลา
๒๘ เม.ย.– ๒ พ.ค.25๕๑

หนวยงานที่จัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
16 - 18 ก.พ.2563
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฎิบัติงานดาน
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2563 รุนที่ 12
3.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ 19 มี.ค.-19 พ.ค.2563
บริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Certificate in Pubublic Procurement : e CPP)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 3
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 19-26 ก.ค. 2563
บรรจุใหม รุนที่ 70

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

หลักสูตร

1.หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รุนที่ 2

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ระยะเวลา

17 ส.ค.2555

2.หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง รุนที่ 2
7 ก.ย.2556
3.หลักสูตรการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 2-4 พ.ย. 2561
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ รุนที่ 1
4.หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององคกร 23-25 มิ.ย.2561
ปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 1
5.หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2-8 มี.ค.2562
รุนที่ 1
6.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
7.เขารวมโครงการเสริมสรางวินัยการเงินการคลังของรัฐ
1 ก.ย. 2563
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐ เรื่อง “รอบรู ใส
ใจ เสริมสรางวินัยการเงินการคลังใหยั่งยืน”
8.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
9.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง รุนที่ 7
25 - 30 ก.ค. 2559
2.หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น”
3.หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
4.หลักสูตร“วิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
แนวทางการตรวจสอบและขอบกพรองดานการคลัง การเงิน
การบัญชีและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
5.หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน ระดับสูง”รุนที่ 6
6.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
7.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

กรมบัญชีกลาง

หนวยงานที่จัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ม.บูรพา
ม.บูรพา
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
สนง.การตรวจเงินแผนดิน
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

23-25 มิ.ย.2561

ม.บูรพา/โรงแรมโคราชโฮเต็ล

28-29 ส.ค.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี

19 - 21 ก.ค.2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26 ส.ค.– 1 ก.ย.2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

-13ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
86. นางนันนา สมุทรทอง
นวช.ตรวจสอบภายใน ชก.

87.

นางสาวละไม มาตรา
นวช.ตรวจสอบภายใน ปก.

หลักสูตร
1.หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับตน รุนที่ 6

ระยะเวลา
13-18 ก.พ.2560

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง รุนที่ 8
3.หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น”
4.หลักสูตร“การตรวจสอบภายใน ระดับสูง”รุนที่ 6
5.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
6.หลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 5
7.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 73
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

26 มิ.ย. – 1 ก.ค.2560
23-25 มิ.ย. 2561

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ม.บูรพา/โรงแรมโคราชโฮเต็ล

26 ส.ค.– 1 ก.ย.2561
17-19 ส.ค.2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

20 ก.ย.- 9 ต.ค. 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
2-7 ส.ค. 2563
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
17-19 ส.ค.2563
15 ก.ย.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชางอบจ.สร

24. สายงานปฏิบตั ิงานธุรการ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร/โครงการ
ระยะเวลา
หนวยงานที่จัด
88. นางวารินทิพย สะปะ
1.หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ ๑๔
10-๒๘ ก.ย.๕๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
89. นางอัมพัน ประดับสุข
1.หลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุนที่ ๑๙
๙ - ๒๗ มี.ค. ๔๘
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
90. น.ส.จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
1.หลักสูตรจนท./จพง.ธุรการ รุนที่ 22
๑๒ - ๒๓ ธ.ค.๔๘
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชางอบจ.สร
91. นายธนวัฒน สายกระสุน
1.หลักสูตรจนท.ธุรการ/จพง.ธุรการ รุนที่ ๔๑
๑๐-๒๘ ส.ค.๕๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ปง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
92. นายองอาจ พวงไพบูลย
1.หลักสูตรจนท./จพง.ธุรการ รุนที่ ๔๑
๑๒-๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๘
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ปง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
นายกิตติพงษ นิวัฒนบรรหาร 1.หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ ๑๔
93.
10-๒๘ ก.ย.๕๐
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จพง.ธุรการ ชง.
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่
94. จาเอกภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
1. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 63
13-19 ธ.ค.2553
จพง.ธุรการ ปง.
สนง.ประกันสังคมจ.สุรินทร
2.รวมประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม ประจําป 2563 25 ก.ย.2563
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่
95. นางสาวลลิตภัทร ชัยพินิจ
1 หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 63
13-19ธ.ค.2553
จพง.ธุรการ ปง.
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563
กองชาง อบจ.สร

-14ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
96. นางสาวปยอร ถือชัย
จพง.ธุรการ ปง.

หลักสูตร/โครงการ
3.หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ รุนที่ 107

2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
97. นางสาวเดือนนภา ประสานดี 1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการบริหาร
จพง.ธุรการ ชง.
สว นจั ง หวัด และพนั ก งานส วนท อ งถิ่ น ผู ได รั บ การบรรจุ แ ละ
แตง ตั้งเขา รับราชการใหม ห รือโอนมาจากสวนราชการอื่น ใน
จังหวัดสุรินทร
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
98. นายฐิติภทร กะนารักษ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 39
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
99. นางนิตยา ไดไซร
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 39
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
100. นางสาวนริศรา กิ่งทอง
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 39
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
101. นางสาธิกา สันตสวัสดิ์
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 39
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
102. นางสาวอารีรัตน เพิ่มทรัพย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 39
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
103. นางสาวกมลทิพย เจริญศรี
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 38
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
104. นางสาวนรินธิภา มวงฉะ
หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ รุนที่ 120
เจาพนักงานธุรการ ปง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
105. นางสาววิสาขา ศรีแกว
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุ
เจาพนักงานธุรการ ปง.
ใหม รุนที่ 2

ระยะเวลา
1- 20 ก.ย. 2562

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
14-16 มี.ค.2561

กองชาง อบจ.สร
จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธาริ
นทร

15 ก.ย.2563
3 – 8 ก.พ. 2562

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563
15 ก.ย.2563
3 – 8 ก.พ. 2562
17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
3 – 8 ก.พ. 2562

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
3 – 8 ก.พ. 2562

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
3 – 8 ก.พ. 2562

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
13 – 18 ก.พ. 2562

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
1-20 ธ.ค.2563

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
14-18 มี.ค.2561

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

2.ไดผ า นการพั ฒ นาทางไกลดวยระบบอิเล็ กทรอนิก ส (HRD: e- พ.ย. – ธ.ค. 2561
Learning)หมวดการพัฒนาองคความรูกฏหมายและระเบียบราชการ
ไดแก วิชาพระราชบัญญั ติขอมูล ขา วสาร,กฎหมายพื้ นฐานสํ า หรับ
ขาราชการ ,.การบริหารกิ จการบา นเมืองที่ดี ,การบริการที่ เปนเลิ ศ,
การสรางรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน ,คุณธรรมสําหรับขาราชการ
,

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน

3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ 17-19 ส.ค.2563
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
15 ก.ย.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

-15
25. สายงานปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
ลําดับที่
106. นางณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ
1.หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุนที่ ๑๕
๗ - ๒๒ ก.ค.๔๘
จพง.การเงินฯ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
107. น.ส.ทัศนันท เมืองไทย
1.โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
6-9 ส.ค.2561
จพง.เงินและบัญชี ปง.
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(e-LAAS)
ประจําป 2561
25-26 เม.ย.2562
2.หลักสูตรเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของบําเหน็จบํานาญ
รุนที่ 6
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
108. นางจิราภรณ บุญญะวัติพงศ
1.หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุนที่ ๑๕
๗ - ๒๒ ก.ค.๔๘
จพง.การเงินฯ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
109. นางสมพร พิศิลป
1.หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุนที่ ๑๕
๗ - ๒๒ ก.ค.๔๘
จพง.การเงินฯ ชง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
110. นางนงเยาว เปลี่ยนมะณี
1.หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุนที่ ๑๕
๗ - ๒๒ ก.ค.๒๕๔๘
จพง.การเงินฯ ชง.
2.หลักสูตร“การปดบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 18-20 ต.ค. 2562
การปรับปรุงรายการบัญชี พรอมทั้งการจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและการจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินให
ถูกตองเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและรับรองรายงาน
การเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน”ปฎิบัติจริงพรอม
โนตบุค รุนที่ 2
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
111. น.ส.รัชนี ออนสมบัติ
1.หลักสูตรจนท./จพง.จัดเก็บรายได รุนที่ ๑๑
๓๑ ก.ค.-๑๔ ส.ค. ๒๕๔๙
จพง.การเงินฯ ปง.
2.โครงการฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ง านในระบบบั ญ ชี 6-9 ส.ค.2561
คอมพิ วเตอร ขององค ก รปกครองสวนท องถิ่น (e-LAAS)
ประจําป 2561
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางองคกรแห ง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
112. นางนิตยา รุงเรือง
1.หลักสูตรจนท./จพง.การเงินและบัญชี รุนที่ ๑๔
๒๖ พ.ค.-๑๐ มิ.ย.๒๕๔๘
จพง.การเงินฯ ปง.
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางองคกรแห ง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563

-16-

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชางอบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จ.นครราชสีมา

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
/ โรงแรมตรัง (กทม.)
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

26. สายงานปฏิบตั ิงานชางโยธา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
113. นายมนตชัย เลื่อนสกุล
1.หลักสูตรชาง/นายชางอบจ. รุนที่ ๒
นายชางโยธาอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
114. นายพูนชาติ ฟงวัฒนา
1.หลักสูตรชาง/นายชางอปท. รุนที่ ๑๑
นายชางโยธาอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
115. นายประพณ นิวัฒนบรรหาร 1.หลักสูตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานงานทาง รุนที่ ๒
นายชางโยธาอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
116. นายเวนิส ศิรทิ อง
1.หลักสูตรชาง/นายชางโยธาอบจ.รุนที่ ๒
นายชางโยธาอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
117. นายคณิศร สะอาดเอี่ยม
1.หลักสูตรการใชโปรแกรมประยุกตในงานวางผังเมือง
นายชางโยธาชํานาญงาน
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
118. นายสําราญ รุงเรือง
1.หลักสูตรนายชางโยธา รุนที่ ๒
นายชางโยธาอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง การ
เรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
119. นายนิธิศ สภาทอง
1.หลักสูตรการวางผังเมืองรวมและการพัฒนาเมือง
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
2.หลักสูตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานงานทางรุนที่ ๒
3.หลักสูตรเทคนิคการควบคุมงานกอสราง
4.หลักสูตรงานทางสําหรับชางทองถิ่น
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
120. นายไพฑูณย ชมชื่นดี
1.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
นายชางโยธาปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
๑๐-๒๑ พ.ค. ๒๕๔๗

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
๒๖ มี.ค.–๖ เม.ย.๒๕๕๐

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๔๙

กองชาง อบจ.สร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
๗-๒๑ พ.ค. ๔๗

กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

15 ก.ย.2563
๑๖-๒๗ ก.พ.๔๑

กองชางอบจ.สร
กรมผังเมือง

17-19 ส.ค.2563
15 ก.ย.2563
๓- ๑๔ ก.ค.๔๓

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาชางโยธามหาดไทย

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
๘ – ๑๑ ก.ย.๕๑
๑๖ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.49
๑๙ - ๒๑ มิ.ย.๔๙
๑๒ - ๑๖ มี.ค. ๔๐
15 ก.ย.2563
15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมทางหลวงชนบท
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กองชาง อบจ.สร
กองชาง อบจ.สร

27.สายงานปฏิบัตงิ านชางเครื่องกล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
121. นายชัยวิชิต ใจกลา
1.หลักสูตรการใชงานซอมบํารุงทางลาดยาง
๒๑ – ๒๒ ส.ค. ๔๓
นายชางเครื่องกลอาวุโส
2.หลักสูตรนายชางเครื่องกล
1-15 ก.พ.35
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
122. นายสุรพล หวลระลึก
1. หลักสูตรนายชางเครื่องกล
1-15 ก.พ.35
นายชางเครื่องกลอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
123. นายดุษฎี ดีสวัสดิ์
1.หลักสูตรนายชางเครื่องกล
1-15 ก.พ.๒๕๓๖
นายชางเครื่องกลอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
นายสิริวัฒน ลาภมาก
1.หลักสูตรนายชางเครื่องกล
15-20 มี.ค. ๒๕40
124. นายชางเครื่องกลอาวุโส
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
-17-

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

หนวยงานที่จัด
ทางหลวงชนบท
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
125. นายศักดิกร กุดกุง
นายชางเครื่องกล ปง.

หลักสูตร
ระยะเวลา
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 26-31 ก.ค. 2563
บรรจุใหม รุนที่ 71
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
28.สายงานปฏิบัตงิ านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
126. สิบเอกปยะ บุญประสิทธิ์
1.หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 พ.ย.– ๒ ธ.ค.๒๕๕๕
จพง.ปองกันฯ ชง.
รุนที่๑
2.หลักสูตรการบริหารจัดการภัยพิบัติจากอัคคีภัย รุนที่ 1 13-15 ส.ค.2557

127.

นายอํานาจ ทองเหลื่อม
จพง.ปองกันฯ ปง.

29.สายงานไฟฟา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
128. นายวรทิตย อภิวัชรารัตน
นายชางไฟฟา ชง.
129.
130.

นายโกสินทร แปนทอง
นายชางไฟฟา ปง.
นายพงศธร มาตรศรี
นายชางไฟฟา ปง.

3.หลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่รว มขาย 20-24 ก.พ.2560
วิทยุคมคมของกรมการปกครอง รุนที่ 2/2560
4.หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพงานปองกันสาธารณะและ 4-6 พ.ย. 2560
สรางเครือขายงานปองกันของอปท.เพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติ
ภัยธรรมชาติ
5.หลักสูตรงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการ
8-10 มิ.ย.2561
เบิกคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน ขอบเขตการ
ชวยเหลือดานสาธารณภัย การเดินทางไปราชการ การ
เขียนโครงการอบรมภายใตกรอบกฏหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”รุนที่ 1
6.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
7.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรกูภัยทางน้ํา รุนที่ ๑๓
๒๔-๓๐ ก.ค.๒๕๕๕
2.หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รุนที่ ๑
3.หลักสูตรงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการ
เบิกคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน ขอบเขตการ
ชวยเหลือดานสาธารณภัย การเดินทางไปราชการ การ
เขียนโครงการอบรมภายใตกรอบกฏหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”รุนที่ 4
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

6 – 11 ม.ค. 2556

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
หนวยงานที่จัด
วิทยาลัยปองกันฯ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

กรมการปกครอง(ร.ร.การ
สื่อสารกรมการปกครอง)
โรงแรมรอยัลริเวอร กทม.
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/โรงแรม
วีวัน จ.นครราชสีมา

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
วิทยาลัยปองกันฯ(ขอนแกน)

29มิ.ย.-1 ก.ค.2561

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/โรงแรม
เอสดี อเวนิว กทม.

15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร

หลักสูตร
1.หลักสูตรผูดูแลระบบสารสนเทศสําหรับอปท.รุนที่ ๖

ระยะเวลา
๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๕๑

หนวยงานที่จัด
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

15 ก.ย.2563
15 ก.ย.2563

กองชาง อบจ.สร
กองชาง อบจ.สร

14-16 มี.ค. 2561
1.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศใหกับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดและพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการใหมหรือโอนมาจากสวนราชการอื่น
ในจังหวัดสุรินทร
2.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 13-17 มิ.ย.2561
บรรจุใหม
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563

-18-

จังหวัดสุรินทร /โรงแรมทองธารินทร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ณ โรงแรมเนวาดา จ.อุบลราชธานี
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร

30.สายงานปฏิบัตงิ านพัสดุ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
หลักสูตร
ระยะเวลา
131. นางนิภา แนบทางดี
1.หลักสูตรการพัสดุและการซื้อจัดจางสําหรับเจาหนาที่ผู ๑๕ - ๒๙ ส.ค.๒๕๕๓
จพง.พัสดุ ชง.
ปฎิบตั ิงานดานพัสดุของสนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่น
และของอปท.
2.หลักสูตรจัดซื้อจัดจาง การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
6-8 ก.ค.2561
การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง การจัดทํารางขอบเขตของ
งาน การแบงซื้อแบงจาง การเปดเผยราคากลางฯลฯ
14-16 ก.ย. 2561
3.หลักสูตร“การปรับปรุงรายการบัญชี การบันทึกงบทรัพยสิน
การเปรียบเทียบปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2561 ในระบบมือ
กับระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS) ปฏิบัติจริงพรอม โนตบุค” รุนที่ 3
4.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 19 มี.ค.-19 พ.ค.2563
พัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate in
Pubublic Procurement : e CPP) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 รุนที่ 3

132.

133.

134

นางนยฎา แจะหอม
จพง.พัสดุ ชง.

นางอรุณรัตน ประกอบผล
จพง.พัสดุ ชง.

นายอัคคเดช อิ่มประบูรณ
จพง.พัสดุ ปง.

5.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
6.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 57
20-22 พ.๕.2559
2.หลักสูตรเตรียมความพรอมและกลยุทธในการจัดหาพัสดุ 20-22 มี.ค.2560
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพรบ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
3.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ 19 มี.ค.-19 พ.ค.2563
บริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Certificate in Pubublic Procurement : e CPP) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 3
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 55
25ก.ค.-12 ส.ค.2559
2.หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการ 19 มี.ค.-19 พ.ค.2563
บริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Certificate in Pubublic Procurement : e CPP)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รุนที่ 3
3.หลักสูตร“การจัดทํารายงานสินทรัพยขององคกรปกครอง 17 - 19 พ.ค. 2562
สวนทองถิ่น (สท.1-3) เพื่อการจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดประเภท
สินทรัพย ตีราคา กําหนดอายุการใชงานและคํานวณคาเสื่อม
ราคาสินทรัพยตามหลักเกณฑ และวิธีการตีราคาทรัพยสินที่
กรมบัญชีกลางกําหนดใหทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2562”
4.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
5.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 19-26 ก.ค. 2563
บรรจุใหม รุนที่ 70
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง 17-19 ส.ค.2563
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.หลักสูตร“การจัดทะเบียนคุมทรัพยสิน การคิดคาเสื่อม
22-23 ก.พ. 2563
ราคา การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ”
4.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 15 ก.ย.2563

หนวยงานที่จัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ม.สวนสุนันทา/โรงแรมเจริญธานี
จ.ขอนแกน
ม.สวนดุสิต

กรมบัญชีกลาง

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
ขอนแกน
กรมบัญชีกลาง

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
กองชาง อบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กองชาง อบจ.สร

-19ลําดับที่
135

136.

137.

138.

ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
นายนิติพงษ ประดับสุข
จพง.พัสดุ ปง.

นายสราวุฒิ ฝนทั่ง
จพง.พัสดุ ปง.

นายไชยยา เสนาชวย
จพง.พัสดุ ปง.

นางสาวกาญจนา นาสอาน
จพง.พัสดุ ปง.

หลักสูตร
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 71
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 71
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 71
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
1.หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม รุนที่ 70
2.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
3.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ระยะเวลา
26-31 ก.ค. 2563

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
26-31 ก.ค. 2563
17-19 ส.ค.2563

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
26-31 ก.คคม 2563

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563
26-31 ก.ค. 2563

กองชางอบจ.สร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

17-19 ส.ค.2563

อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

ระยะเวลา
17-19 ส.ค.2563

หนวยงานที่จัด
อบจ.สุรินทร/จ.นครนายก

15 ก.ย.2563

กองชางอบจ.สร

31.นักบริหารงานสาธารณสุข
ลําดับที่
139.

ชื่อ - สกุล/ตําแหนง
นางสาวบุญญิสา พลเมือง
หัวหนาฝายสาธารณสุข

หลักสูตร
1.โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหง
การเรียนรูสูการรูสูการขับเคลื่อน Thailand 4.1
2.โครงการฝกอบรมการปฎิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

