
สรุปการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 

1. นางสุขสายใจ   แผวพลสง  
   
  
 

ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ปฏิบัติหนาท่ี นายก
องคการบริหารสวนตําบล
แกง 

- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “วิเคราะหเจาะลึก
กฎหมายเลือกตั้งทองถ่ิน การกําหนดนโยบายหาเสียงท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย และไขปญหางานกิจการสภาทองถ่ินทุก
ประเด็นแบบ New Normal พรอมเทคนิคการทํางานให
ปลอดภัยจากการตรวจสอบของ สตง. และป.ป.ช.” รุนท่ี 3  
 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  

วันท่ี 13 - 15 พฤศจิกายน  
2563 ณ โรงแรมเมานเท่ิน
วิว รีสอรท เขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

ตามคําสั่งท่ี
322/2563 ลงวันท่ี  
30 ตุลาคม  2563 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
313/2563 ลงวันท่ี  
27 ตุลาคม  2563 
 
 

2. นายพีระพงศ ปวะภูโต 
    
   
    

รองปลัด อบต. รักษา
ราชการแทน ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแกง 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ(ใหม เพ่ือการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตภารกิจการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” รุนท่ี 3  

วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ  
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามคําสั่งท่ี 
060/2564 ลงวันท่ี  
9 กุมภาพันธ 2564 

3. นางสาวก่ิงแกว  อินทรกําแหง
   

หัวหนาสํานักปลัดฯ - เขารวมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ(ใหม เพ่ือการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตภารกิจการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” รุนท่ี 3  

วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ  
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามคําสั่งท่ี 
060/2564 ลงวันท่ี  
9 กุมภาพันธ 2564 

4. นางสาวสุพรรณี  สุทธิกรณ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ 

- เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ” รุนท่ี 3  

วันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

ตามคําสั่ง อบต.แกง ท่ี   
300/2563 ลงวันท่ี  
1 ตุลาคม  2563 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
   - เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ใหสอดลองกับ 
eMENSCR ” รุนท่ี 2 

วันท่ี 29 - 31 มกราคม 
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
023/2564 ลงวันท่ี  
1 มกราคม  2564 

5. นายศักดิ์ชัย   แสวงดี 
  
 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  
 

ตามคําสั่งท่ี 
313/2563     ลง
วันท่ี  27 ตุลาคม  
2563 

6. นางสาวปฐมาวรรณ  กลาหาญ 
 
  

เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน/ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน เทคนิคการจัดทํา
รายงานรูปแบบใหมของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือนํามาจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ”รุนท่ี 4  
 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ   
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  
 

- เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 
4 พ.ศ.2564 ” รุนท่ี 3  
 
 

วันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

วันท่ี 11 - 13 ก.พ. 2565 
ณ โรงแรมลายทอง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  
 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2564 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
   - เขารวมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการภายใน

และภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใชภาษาราชการ 
การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใช 
QR Code ในหนังสือราชการ การกําหนดชั้นความเร็ว ชั้น
ความลับ และการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงาน

สารบรรณสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 2 

วันท่ี 12 - 14 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
062/2564 ลงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ 2564 

7. จาเอกรุงนิรันด  เตโพธิ์ 
  

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เขารวมโครงการฝกอบรม “ การบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดสและการ
เตรียมความพรอมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตาม
นโยบายรัฐบาลและการถายโอนภารกิจ”     

วันท่ี  12 - 14  
พฤศจิกายน 2564             
ณ โรงแรมบานสวนคุณตา 
กอลฟ แอนดรีสอรท อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี    

ตามคําสั่งท่ี 295 / 
๒๕๖4 ลงวันท่ี 4  
พฤศจิกายน ๒๕๖4 

8. นางสาวละมัย ทารินทร 
   

ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล - เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 

9. นางสาวจินตนา  ทัดเทียม 
  

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการภายใน
และภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใชภาษาราชการ 
การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใช 
QR Code ในหนังสือราชการ การกําหนดชั้นความเร็ว ชั้น
ความลับ และการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงาน
สารบรรณสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 2  

วันท่ี 12 - 14 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
062/2564 ลงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ 2564 

10. นายยุทธพงษ ปราบชมภู
   

ผูอํานวยการกองชาง - เขารวมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ(ใหม เพ่ือการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตภารกิจการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” รุนท่ี 3  

วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ  
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามคําสั่งท่ี 
060/2564 ลงวันท่ี  
9 กุมภาพันธ 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
   - เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล

การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี 
27 ตุลาคม  2563 

11. นายวุฒินันท  สวนดี 
  

นายชางโยธาชํานาญงาน - เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 

12. นายอัคนี  มุธระพัฒ 
  
   
   
 
   

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(กองชาง  

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน/ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน เทคนิคการจัดทํา
รายงานรูปแบบใหมของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือนํามาจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ”รุนท่ี 4  
 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการภายใน
และภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใชภาษาราชการ 
การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใช 
QR Code ในหนังสือราชการ การกําหนดชั้นความเร็ว ชั้น
ความลับ และการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงาน
สารบรรณสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 2  

วันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 

วันท่ี 12 - 14 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2564 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
062/2564 ลงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ 2564 

 

 

 



- 5 - 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
13. นางกรรณิกา ปวะภูโต 

  
ผูอํานวยการกองคลัง - เขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลสินทรัพย การ
ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย - คาเสื่อมราคาสะสม 
การจดัทํางบทรัพยสินประจําปงบประมาณ 2563 ใน
ระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-Laas  รุน
ท่ี 4  
 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ(ใหม เพ่ือการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตภารกิจการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” รุนท่ี 3  
 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  

วันท่ี 30 ตุลาคม ถึง 1 
พฤศจิกายน 2563 ณโร
งแรมบานสวนคุณตาแอนด
กอลฟ รีสอรท จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ  
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2563 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
060/2564 ลงวันท่ี  
9 กุมภาพันธ 2564 
 
 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 

14. นางนพมาศ  ชาลวันกุมภีร
   

เจาพนักงานพัสดุชํานาญ
งาน 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกระเบียบ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ(ใหม เพ่ือการบริหารทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตภารกิจการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม” รุนท่ี 3  
 

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัฐ
ตองการสงเสริม (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2563 (ว89  และการ
จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR ฯ 

วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ  
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วันท่ี 2 - 4 กรกฎาคม 
2564 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามคําสั่งท่ี 
060/2564 ลงวันท่ี  
9 กุมภาพันธ 2564 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
180/2564 ลงวันท่ี 
18 มิถุนายน 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
   - เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล

การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 

15. นางเฟองฟา  ถวิลบุญ
    

เจาพนักงานการเงินและ
บัญชีชํานาญงาน 

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน/ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน เทคนิคการจัดทํา
รายงานรูปแบบใหมของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือนํามาจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ”รุนท่ี 4  
 

- เขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกขอมูลสินทรัพย การ
ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย - คาเสื่อมราคาสะสม 
การจดัทํางบทรัพยสินประจําปงบประมาณ 2563 ใน
ระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-Laas  รุน
ท่ี 4  
 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  
 

วันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 

วันท่ี 30 ตุลาคม ถึง 1 
พฤศจิกายน 2563 ณ 
โรงแรมบานสวนคุณตา
แอนดกอลฟ รีสอรท จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2564 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2563 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
   - เขารับการฝกอบรมหลักสูตรแนวทางการวิเคราะหผังบัญชี

ใบผานรายการตั้งหนี้(AP ใบผานรายการจาย (PV  ใบผาน
รายการรับ (RV การบันทึกดานรับการบันทึกดานจายเพ่ือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
พรอมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจําเดอืน
สําหรับปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 8  
 

- เขารับการฝกอบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน เชิงวิชาการ การพัฒนาองคความรูการรับเงินการ
จายเงินผานระบบ KTB corporate online การชําระภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และอ่ืนๆผานธนาคารฯ  

วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ 
2564 ณ โรงแรมบานสวน
คุณตากอลฟ แอนดรีสอรท 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

วันท่ี 2 - 3 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
0550/2564 ลงวันท่ี  
8 กุมภาพันธ 2564 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
091/2564 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2564 

16.  นางปภาวรินทร  ประทุมอาจ
   

เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ชํานาญงาน 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนแล ะเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6  
 

- เขารับการฝกอบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน เชิงวิชาการ การพัฒนาองคความรูการรับเงินการ
จายเงินผานระบบ KTB corporate online การชําระภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และอ่ืนๆผานธนาคารฯ  

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

วันท่ี 2 - 3 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 
 
 
 

 ตามคําสั่งท่ี 
091/2564 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2564 

17. นางสมฤทัย จันทรพวง ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตรแนวทางการวิเคราะหผังบัญชี
ใบผานรายการตั้งหนี้(AP ใบผานรายการจาย (PV  ใบผาน
รายการรบั (RV การบันทึกดานรับการบันทึกดานจายเพ่ือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
พรอมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจําเดอืน
สําหรับปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 8  

วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ 
2564 ณ โรงแรมบานสวน
คุณตากอลฟ แอนดรีสอรท 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
0550/2564 ลงวันท่ี  
8 กุมภาพันธ 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
18. นางสาวธนพรรณ อุดมดี 

  
  

ผูอํานวยการกอง
การศึกษา 

- เขารวมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการสวนทองถ่ิน และครู อปท. ป 
2564 การตั้งสวนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
(ใหม หลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนและเงินเพ่ิมสําหรับ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ใหม ” รุนท่ี 6   
 

- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.”  

วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี  
313 / 2563 ลงวันท่ี
27 ตุลาคม  2563 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 

19. นางวันนา  กุลโท  
  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(กองการศึกษา  

- เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน/ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน เทคนิคการจัดทํา
รายงานรูปแบบใหมของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือนํามาจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ”รุนท่ี 4  
 

- เขารวมอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการภายใน
และภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใชภาษาราชการ 
การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใช 
QR Code ในหนังสอืราชการ การกําหนดชั้นความเร็ว ชั้น
ความลับ และการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงาน
สารบรรณสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” รุนท่ี 2  

วันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรมลายทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 

วันท่ี 12 - 14 มีนาคม 
2564 ณ โรงแรมกิจตรง
วิลล รีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
310/2564 ลงวันท่ี  
26 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
062/2564 ลงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
20. นางสาวนุชธิดา  เพียรสมบัติ นักวิชาการศึกษา - เขารวมโครงการ “การบันทึกบัญชีแบบใหมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับหนวยงานภายใตสังกัด 
(โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และวิธีการเขียนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณของสถานศึกษา” 
 

- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.”  
 

- เขารวมฝกอบรมรูปแบบออนไลน (ZOOM หลักสูตร 
“วิธีการปดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม (Excel ตาม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-laas ประจําปงบประมาณ 2564”  

วันท่ี 12 - 15 กุมภาพันธ 
2564 ณ โรงแรมโฆษะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 
 

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

วันท่ี 18 - 19 กันยายน 
2564 ณ ท่ีทําการ อบต.
แกง 

ตามคําสั่งท่ี 
052/2564 ลงวันท่ี  
8 กุมภาพันธ 2564 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
241/2564 ลงวันท่ี  
9 กันยายน 2564 

21. นางสาวชนิสรา  อินอราม คร ู - เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.”  

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
22. นางสาวภัทรจิตร  อุทา คร ู - เขารวมโครงการ “การบันทึกบัญชีแบบใหมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับหนวยงานภายใตสังกัด 
(โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และวิธีการเขียนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณของสถานศึกษา” 
 

- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.”  

วันท่ี 12 - 15 กุมภาพันธ 
2564 ณ โรงแรมโฆษะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 
 

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
052/2564 ลงวันท่ี  
8 กุมภาพันธ 2564 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 

23. นางพิมพา  คําวิชา คร ู - เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.” 

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หลักสูตร ระยะเวลา/สถานท่ี หมายเหตุ 
24. นางสาวเสาวลักษณ ทาโคตร คร ู - เขารวมโครงการ “การบันทึกบัญชีแบบใหมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับหนวยงานภายใตสังกัด 
(โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และวิธีการเขียนโครงการ
ตามแผนปฏิบตัิการ ประจาํปงบประมาณของสถานศึกษา”  
 

- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา( พ.ศ. 2566 - 2570  ของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชีแบบใหม
ระหวาง อปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นขอบกพรองจาก
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด.”  
 

- เขารวมฝกอบรมรูปแบบออนไลน (ZOOM หลักสูตร 
“วิธีการปดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม (Excel ตาม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-laas ประจําปงบประมาณ 2564”  

วันท่ี 12 - 15 กุมภาพันธ 
2564 ณ โรงแรมโฆษะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 
 

วันท่ี 2 - 4 เมษายน 
2564 ณ โรงแรมสุนียแก
รนด อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

วันท่ี 18 - 19 กันยายน 
2564 ณ ท่ีทําการ อบต.
แกง 

ตามคําสั่งท่ี 
052/2564 ลงวันท่ี  
8 กุมภาพันธ 2564 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
100/2564 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ตามคําสั่งท่ี 
241/2564 ลงวันท่ี  
9 กันยายน 2564 

      

 


