


แบบบันทึกการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  16  คน        
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

ตำแหน่ง 
หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 

ประเภท หมาย
เหตุ เลขที่ตำแหน่ง Internal External 

๑ นางนงค์นุช  เพียรขุนทด รองปลัด อบต. 
20-3-00-1101-002 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายก,ปลัด ,
ผู้อำนวยการกองในเขตจังหวัด
นครราชสมีา ประจำปี
งบประมาณ  2564 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรยีมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
กฎหมายและระเบยีบ
หลักเกณฑ์ฉบับใหม ่
 

โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

21 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
5-7  มี.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

  

     โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้
 
 
 
 
 

ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน 
หลุง(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 2564 อบต.สระจรเข ้ √     



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
๒ นายสุชาติ  ขยัน หัวหน้าสำนักปลัด  

20-3-01-2101-001 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรยีมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
กฎหมายและระเบยีบ
หลักเกณฑ์ฉบับใหม ่
 
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  ประจำปี
งบประมาณ  2564 

ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมสบายโฮเทลโคราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

5-7  มี.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
9 มี.ค. 64 
 
 

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
 
 
 
สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
นครราชสมีา 
 

 √ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 

  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้
 

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

     
 
 

      

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
3 นางสมศรี  แก้วปรางค ์

 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
20-3-04-2102-001 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายก,ปลัด ,
ผู้อำนวยการกองในเขตจังหวัด
นครราชสมีา ประจำปี
งบประมาณ  2564 
 
โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้
 

โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 
 
 
 

21 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
23 พ.ย. 64 

จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
อบต.สระจรเข ้
 

 
 
 
 
 
 

√ 

√  

๔  นายจักรพงษ์  บุญมาหล้า ผู้อำนวยการกองช่าง 
20-3-05-2103-001 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายก,ปลัด ,
ผู้อำนวยการกองในเขตจังหวัด
นครราชสมีา ประจำปี
งบประมาณ  2564 

โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 
 
 

21 ส.ค. 64 จังหวัด
นครราชสมีา 

 √  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้
 

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

            
         



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

นางสาวณัฐธยาน์ ลาภาเอนกนันท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพลินตา  นาคสูงเนิน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
20-3-11-2105-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญ
การ   
20-3-08-3803-001 

อบรมแนวทางการดำเนินงาน
ดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง Long Term Care 
 
โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้
 
 
หลักสตูรคณุภาพการจัด
การศึกษาการเงินการบัญชี  
และการจัดทำฏีกาของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โรงแรมโคราชโฮเติล  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 
 
 
 
 
 
โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 

16 ก.พ. 64 
 
 
 
23 พ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
19-21 พ.ย. 
64 

สำนักงาน
หลักประกัน 
 
 
อบต.สระจรเข ้
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
√ 

 

๗ นางเตือนใจ  เนขุนทด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
20-3-11-3801-001 

แนวทางการดำเนินงานการดูแล
ระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง  Long Term Care 
 

โรงแรมโคราชโฮเต็ล  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

16 ก.พ. 64 
 
 
 

สำนักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

 √  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

 
         



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
          
๘ นางคุณาภรณ์  กมขุนทด นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

20-3-04-3203-001 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น”การปิดบญัชี
ประจำปี 2563 

โรงแรมฟอรจ์ูน ราชพฤกษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

9-11 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยั
เทคโคโลยีราช
มงคลอีสาน 

 √  

           
    โครงการอบรมการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย.64 อบต.สระจรเข ้ √   

           

๙ นางทักษพร  พักสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
การ 
20-3-01-3102-001 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเลื่อนตำแหน่ง
และระดับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564. 
 
โครงการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรยีมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
กฎหมายและระเบยีบ
หลักเกณฑ์ฉบับใหม ่

โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รี
สอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

4 มี.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 มี.ค. 64 
 

มหาวิทยาลยั
เทคโคโลยีราช
มงคลอีสาน 
 
 
 
 
 
 
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
 
 

 √  



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
 นางทักษพร  พักสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

การ 
20-3-01-3102-001 

โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

           
๑0 นายอนันต์  ผดุงสุขดำรง นายช่างโยธาอาวุโส 

20-3-05-4701-001 
อบรมโครงการจังหวัดแหล่งน้ำ
จังหวัดนครราชสีมา 

ห้องประชุมจังหวัด
นครราชสมีา 

10 ก.ค. 64 จังหวัด
นครราชสมีา 
 

 √  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

๑1 นางสาวสงกรานต์  ถนอมสัตย ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
งาน 
20-3-01-4101-001 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรยีมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
กฎหมายและระเบยีบ
หลักเกณฑ์ฉบับใหม ่
 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ในการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 

ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
โรงแรมแคนทารี โคราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

5-7 มี.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
12 มี.ค. 64 

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร 
 
 
 
 
จังหวัด
นครราชสมีา 

 √  

 
   

 
      



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
  นางสาวสงกรานต์  ถนอมสัตย ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

งาน 
20-3-01-4101-001 

โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

๑2 นายวิทยา  เฮ็งสันเทียะ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัชำนาญ
งาน 
20-3-01-4805-001 
 

โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

24 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

           
๑3 นางมาลัย  ภูมโิคกรักษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชำนาญงาน 
20-3-01-4805-001 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น”การปิดบญัชี
ประจำปี 256 

โรงแรมฟอรจ์ูน ราชพฤกษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

9-11 ต.ค. 64 มหาวิทยาลยั
เทคโคโลยีราช
มงคลอีสาน 

 √  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล     
สระจรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

๑4 นางสุจิตรา  โปร่งกลาง ครู คศ.1 
20-3-08-6-6-00249 

หลักสตูรคณุภาพการจัด
การศึกษาการเงินการบัญชี  
และการจัดทำฏีกาของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 

2-7 เม.ย. 64 มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

 √ 
 

 

         √  



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
 นางสุจิตรา  โปร่งกลาง ครู คศ.1 

20-3-08-6-6-00249 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึก
ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) 
  

โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 

2-7 เม.ย. 64 มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

 √  

   โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล     
สระจรเข ้

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

๑๖ นางสาวพิชชาพร  ศรีสังข ์ ครู คศ.1 
20-3-08-6-6-00250 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึก
ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) 
  

โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 

2-7 เม.ย. 64 มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

 √  

    หลักสตูรคณุภาพการจัด
การศึกษาการเงินการบัญชี  
และการจัดทำฏีกาของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 

19-21 พ.ย. 
64 

มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

   

   โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล     
สระจรเข ้
 
 
 
 

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   



ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

หลักสูตร สถานที ่ ระยะเวลา หน่วยงาน 
ประเภท หมาย

เหตุ Internal External 
๑6 นางสาวนิชาภา  สายจันทร ์ ครู.คศ.1 

20-3-08-6-6-00251 
หลักสตูรคณุภาพการจัด
การศึกษาการเงินการบัญชี  
และการจัดทำฏีกาของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โรงแรมภูรญัญา  รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 
 
 
 

19-21 พ.ย. 
64 

มหาวิทยาลยั
สวนสุนันทา 

 √  

    โครงการอบรมการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล     
สระจรเข ้
 

หอประชุมโรงเรียนบา้นหลุง
(ใหม่บุรพาคม) 

23 พ.ย. 64 อบต.สระจรเข ้ √   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          
 


