




สรุปรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สมัมนา 

จ านวน (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1 นางสาวรอด  คงสกลุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2 นายอ านาจชัย  พัชราน ุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. 5  
3 นางวนิดา อุดเขียว นักทรัพยากรบุคคล 5  
4 นางณัฐธยาน ์จารัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  
5 นายพงษ์พันธ ์มีสิทธ์ิด ี นักพัฒนาชุมชน 1  
6 นางสลิตา  เรียงเงิน เจ้าพนักงานธุรการ 2  

กองคลัง    
7 นางปิยะดา  ผลด ี ผู้อ านวยการกองคลัง 3  
8 นางรัชน ี ดีอยากได ้ นักวิชาการเงินและบญัชี 4  
9 นางศรัญญา ไชยะค า นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 3  

กองช่าง    
10 นายประสิทธ์ิ  หาญยิ่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 2  
11 ว่าที่ ร.ต.จรรธพงศ์ คงราษี นายช่างโยธา 2  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
12 นายประกอบ  หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา 3  
13 นางสมควร พันธ์มา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 4  
14 นางสาวดุจฤดี  จารัตน ์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 4  

 
สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู จ านวน 14 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การเข้ารับการ

ฝึกอบรม/สมัมนา 
จ านวน (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1 นางสาววรรณิศา ชาวสวน ผช.นักวิชาการเกษตร 3  
2 นางสาวพจนา ปัญญาคิด ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1  
3 นายกิติภูมิ ชมชื่นด ี ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2  
4 นายประทีป ธนุนาจารย ์ พนักงานขับรถยนต ์ 1  
5 นายสมชาย จารัตน ์ พนักงานตกแต่งสวน 1  
6 นางสาวพรพิมล พ่อค้า คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) 1  
7 นายเสริม  นุตโร คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป) 1  

กองคลัง    
8 นางสาวประภัสสร มุมทอง ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1  
9 นางสาววรรณี เสมอใจ ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ 2  

10 นายเทวินทร ์ปรากฎรัตน ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3  
กองช่าง    

11 นายศักดิ์ชัย คงสกุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
12 นางพิมลวรรณ กล้าจงยิ่ง ผู้ดูแลเด็ก 2  

 
สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง จ านวน 12 ราย   

คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การเข้ารับการ

ฝึกอบรม/สมัมนา 
จ านวน (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1 นายค ารณ  พูนชัย นายก อบต. 5  

2 นายวิสุทธิ์  สมานทอง รองนายก อบต. 2  

3 นายส าริทธิ์  ชาวสวน รองนายก อบต. 2  

4 นางสาวจิรภา กูลรัตน์ เลขานุการนายก อบต. 1  
5 นายวิรวงษ์  ดมหอม ส.อบต. ม.1 1  

6 นายชัยชนะ  จารัตน์ ส.อบต. ม.1 1  
7 นายเมียส พอกพูน ส.อบต. ม.2 1  
8 นายบุญเชิด จารัตน์ ส.อบต. ม.2 1  
9 นายชาตรี  จารัตน์ ส.อบต. ม.3 1  

10 นายปราโมทย์ พ่อค้า ส.อบต. ม.3 1  
11 นายบรรทม  พันธ์ศรี ส.อบต. ม.4 1  
12 นายจ าลอง พอกพูน ส.อบต. ม.4 1  
13 นายโชติวิทย์  รอบรู้เจน ประธานสภา อบต. 1  
14 นางสาวศณิศร  ปัญญาคิด ส.อบต. ม.5 1  

15 นายบุญลิม  ทองศรี ส.อบต. ม.6 1  

16 นายเฉลิมชาติ  บูรณ์เจริญ ส.อบต. ม.6 1  

17 นายบุญเนียร  พันธ์ศรี ส.อบต. ม.7 1  

18 นายบุญนาค  สมัครสมาน ส.อบต. ม.8 1  

19 นายบุญช่วย  สมานรักษ์ ส.อบต. ม.8 1  

20 นางกัญญาณี สมานรักษ์ ส.อบต. ม.9 1  
21 นางศศิพร  ระวังชื่อ ส.อบต. ม.9 1  
22 นายธวัช พันธ์ศรี รองประธานสภา อบต. 1  
23 นางรัชติยา  ยืนยาว ส.อบต. ม.10 1  
24 นายสันติ  งามเลิศ ส.อบต. ม.11 1  
25 นางเพ็ญศรี  สมสง่า   ส.อบต. ม.11 1  
26 นายพงษ์ทร พริ้งเพราะ ส.อบต. ม.12 1  
27 นายวุฒธิชาติ  หมายมั่น ส.อบต. ม.12 1  
28 นายกอก พริ้งเพราะ ส.อบต. ม.13 1  
29 นายเสริม  นุตโร ส.อบต. ม.13 1  

 
สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารและ ส.อบต. จ านวน 29 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 

 



รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง                                                     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 

1 นางปิยะดา  ผลดี 
นางรัชนี ดีอยากได้ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการ
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีพร้อมการ
จัดท าหมายเหตุประกอบงานการเงิน (อย่าง
ละเอียด) นะระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. (e-LAAS) ประจ าปี 2561 

5-7 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 

2 นายประสิทธิ์  หาญยิ่ง 
นายศักดิ์ชัย  คงสกุล 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร       
งานฯ หลักสูตร “เทคนิคแนวทางการใช้แบบ
มาตรฐานส าหรับ อปท. การคิดค่า f และค่า K 
งานก่อสร้าง และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขุดดินถมดินและควบคุมอาคาร 

7-9 พฤศจิกายน 2561 ส่วนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ 

3 นางสลิตา เรียงเงิน 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การเขียน 
โครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ การจัดเก็บ
เอกสาร การท าลายเอกสารและการ 
บริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ 

10-12 ธันวาคม 2561 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 

4 นางศรัญญา  ไชยะค า 
ว่าที่ ร.ต.จรรธพงศ์  คงราษี 
นายศักดิ์ชัย  คงสกุล 
นายเทวินทร์  ปรากฏรัตน์ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

การฝึกอบรมสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการ  
“หลักสูตรการจัดท าและปรับปรุงโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง” 

16-18 ธันวาคม 2561 โรงแรมทองธารินทร์  จ.สุรินทร์ 

 
 
 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
5 นางวนิดา  อุดเขียว 

นายประกอบ  หุ่นทอง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปี 
2562  

25 มกราคม 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

6 นางรัชนี ดีอยากได้ 
นางศรัญญา  ไชยะค า 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)  
ให้สอดคล้อมกับการยกเลิกการจัดท าบัญชี
ด้วยมือของ อปท. และตรวจสอบรายงาน
การเงินประจ าปี 2561 พร้อมเอกสาร
ประกอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน
ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 7 

25-27 มกราคม 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ       
อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

7. นางสมควร  พันธ์มา ครู (คศ.1) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่าง่าย Active 
learning ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”          
รุ่นที่ 9 

28 มกราคม 2562 –        
1 กุมภาพันธ์ 2562 

โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

8 นางสมควร  พันธ์มา 
นางสาวดุจฤดี  จารัตน์ 
นางพิมลวรรณ  กล้าจงยิ่ง 

ครู (คศ.1) 
ครู (คศ.1) 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการอบรมส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)  

31 มกราคม 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

9 นางสาววรรณิศา  ชาวสวน 
นายกิติภูมิ   ชมชื่นดี 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2562 

14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

10 นางรัชนี ดีอยากได้ 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลา
กลางจังหวัดสุรินทร์ 

 



        

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
11 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
และผู้เข้าร่วมอบรม  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และ
ผู้เข้าร่วมอบรม  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนต าบลปราสาททอง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

5 มีนาคม 2562 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง                    
อ.เขวาสินรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

12 นางณัฐธยาน์  จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และการจัดท างบประมาณ ตามแนวทางที่
ส านักงบประมาณก าหนด” 

9-12 มีนาคม 2562 โรงแรมเจริญโฮเต็ล   
อ าเภอเมืองอุดรธานี       
จังหวัดอุดรธานี 

13 นางณัฐธยาน์  จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

9-10 เมษายน 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

14 นายอ านาจชัย  พัชรานุ หัวหน้าส านักปลัด โครงการติดตามแผนปฏิบัติการการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม
สัมมนาการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

15 นางปิยะดา  ผลดี 
นายอ านาจชัย  พัชรานุ 
นางสาววรรณิศา  ชาวสวน 

ผู้อ านวยกองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ประเมินระสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2562 

27 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

16 นางณัฐธยาน์  จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนโครงการชุมชนเข็มแข็งยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ 2562 

31 พฤษภาคม 2562 -     
2 มิถุนายน 2562 

โรงแรมเชียงคานฮิลล์       
อ าเภอเชียงคาน             
จังหวัดเลย 

                    



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
17 นางสมควร  พันธ์มา 

นางสาวดุจฤดี  จารัตน์ 
 

ครู (คศ.1) 
ครู (คศ.1) 
 

เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภาคีเครือข่ายใน       
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย            
เขตสุขภาพ  ที่ 9 

30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสบายโฮเทล  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

18 นางวนิดา อุดเขียว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โครงการฝึกอบรม “การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
บันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2” 

13-15 มิถุนายน 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

19 นางสาวรอด  คงสกุล 
นายอ านาจชัย  พัชรานุ 

ปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด  

โครงการฝึกอบรม “การบริหารราชการ
ท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดใหม่ 

17-20 มิถุนายน 2562 โรงแรมเมาท์เท่น บีช โฮเท็ล 
พัทยา อ าเภอบางละมุง      
จังหวัดชลบุร ี

20 นายประกอบ  หุ่นทอง 
นางสมควร  พันธ์มา 
นางสาวดุจฤดี จารัตน์ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ครู (ครู คศ.1) 
ครู (ครู คศ.1) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร” เพ่ิมพูนความรู้
เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดท างบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาฯ 

19-21 กรกฎาคม 2562 โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

21 นายเทวินทร์  ปรากฏรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร      
“การจัดท าแผนที่ภาษีส ารวจข้อมูล
ภาคสนามการน าข้อมูลที่ดินอัตโนมัติ การ
จัดท าประกาศตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พงศ. 2562 จากระบบ
อัตโนมัติ” 

22-24 สิงหาคม 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ 
อ าเภอวารินช าราบ             
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา  ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
22 นางวนิดา  อุดเขียว 

นางรัชนี  ดีอยากได้ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดท าผลงาน
เพ่ือเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

4-6 กันยายน 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 

23 นางสาวรอด  คงสกุล 
นายอ านาจชัย  พัชรานุ 
นางวนิดา  อุดเขียว 

ปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
วิกฤติการปฏิบัติราชการท้องถิ่นไทยในยุค
ปัจจุบัน กรณีศึกษาเพ่ือป้องกันและต่อสู่คดี
ของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
และเทคนิคการด าเนินการทางละเมิด” 

24-26 กันยายน 2562 โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 

 


