
                               
                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
ที ่ ๘๘๔๐๑/                            วันที ่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา   
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลช่อระกา  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๒๖๙ , ๒๗๐ 
 

  พนักงานส่วนตำบล  ทั้งหมด  ๑๔ คน  ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม  จำนวน  ๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 
พนักงานครู จำนวน ๓ คน ผู้ที่รับการฝึกอบรม จำนวน ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ลกูจ้างประจำ ๑ คน ผู้ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๗ คน ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๘๖   
 

  ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 

ที่อบรม 
สถานที่อบรม 

๑. นางสาวปยิาภรณ์  ศรีเกาะ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประชุมประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วน
ร ะ ด ั บ จ ั ง ห ว ั ด  ร ่ ว ม กั บ
คณะกรรมการพัฒนาองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัด  

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา   
ที่ ๙๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล  
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนช่ัน เซ็นเตอรโ์คราช   
อำเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 

ฝึกอบรม หลักสตูร “การจดัทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวทางการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖” รุ่นที่ ๖  

๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา  
ที่ ๑๕๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมโกลเด้น โกลด์ 
เขาใหญ่ รสีอร์ท แอนด์ 
สปา อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัต ิการ
เผยแพร ่ ความร ู ้ เ พ ื ่ อพ ัฒนา
ศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
คัดกรอง จังหวัดนครราชสีมา  
ปี ๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๖  

๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่๓๓๕/๒๕๖๕ ลงว ันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมสตาร์เวลล์ 
บาหลี รสีอร์ท  
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 



- ๒ – 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๒. นายมนูญ  ประจิตร ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง 
“บริหารท้องถิ่น สุจรติ โปร่งใส 
ห่างไกล ป.ป.ช.”   

๒๑–๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๖๗/๒๕๖๕  ลงวันท่ี 
๑ กันยายน ๒๕๖๕) 

โรงแรมสบายโฮเทล 
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๓. นางสาวชนัดดา  หาญนอก 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๒  

๒๒–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมเดอะโรยลั  
ริเวอร์ โฮเทล  
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการสัมมนาการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒๘–๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมฟอรจ์ูนราช
พฤกษ์ โคราช  
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “แนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
เมื่อไดร้ับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการหรือมอบหมายให้
ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของ
งานท่ีจะจ้างฯ    

๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๖๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่  
รีสอร์ท เขาใหญ่  
อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการอบรมเพื่อยกระดับผล
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายใต้
แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” 
(More Open , More 

Transparent) จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕) 

ห้องจอมขวัญ โรงแรม
ขวัญเรือน ปาร์ค 
นครราชสมีา 

ฝึกอบรม หลักสตูร “การจดัทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวทางการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖” รุ่นที่ ๖    

๑๐–๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๑๕๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมโกลเด้น โกลด์ 
เขาใหญ่ รสีอร์ท แอนด์ 
สปา อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

๔. นางสาวณัฏฐ์นรี  ม่วงศิลา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

โครงการอบรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๒  

๒๒–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมเดอะโรยลั ริ
เวอร์ โฮเทล เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 



- ๓ - 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๕. นางแสงเดือน  โพธิ์นอก 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม หลักสตูร “ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
และการเขียนหนังสือราชการ
ภายในและภายนอก การใช้ภาษา
ราชการ การใช้ QR Codeใน
หนังสือราชการสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๘  

๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมเจมส์ แมนดาริน 
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

๖. นายลวง  ทองสันเทียะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ 
“เตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปี ๒๕๖๕ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ฯ  

๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา  
ที่ ๒๔๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมเซนเตอร์พอยท์ 
เทอมินอล โคราช 
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๗. นางสาวกัลย์วริษฐ์  พุ่มพวง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูร เรียนรูเ้ทคนิคการ
ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-
Government Procurement : 
e-GP) การจัดทำแผนการจดัซื้อจดั
จ้างประจำปี และเทคนิคขั้นตอน
วิธีจัดการจัดทำร่างเอกสารโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงฯ รุ่นที่ ๑  

๒๙ – ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๖๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

โรงแรมโคราชโฮเต็ล 
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิง
วิชาการ “เตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำป ี๒๕๖๕ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)ฯ  

๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมเซนเตอร์พอยท์ 
เทอมินอล โคราช 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

.๘. นางสาวอาภาพร  ชำนาญศึก 
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
“การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้
ส ั งก ัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การ
ปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ และการ
จัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการ
บ ัญช ีภาคร ัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ”  

๑๗–๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ห้องประชุมแกรนด์  
บอลรูม โรงแรมสตาร์
เวลล์ บาหลี รสีอร์ท 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร  วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

  โ คร งการฝ ึ กอบรมหล ั กส ู ตร
ฝ ึกอบรมและพ ัฒนาบ ุคลากร
ท้องถิ ่น หล ักส ูตรเชิงว ิชาการ 
“เตร ียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปี ๒๕๖๕ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ฯ  

๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมเซนเตอร์พอยท์ 
เทอมินอล โคราช 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

๙. นางสาวชลกานต์  กีขุนทด 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ชำนาญงาน 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ
องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หลักสูตร “เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ รุ่นที่ ๕๓”    

๑๖ พฤษภาคม – ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕  
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๑๔๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

โรงเรียนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธาน ี

๑๐. 
 

นายสมพร  โมรานอก 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการ
ปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่อเร ่ งร ัดการบร ิหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๙๓/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม  ห ล ั ก ส ู ต ร 
“แนวทางปฏิบัติ อำนาจหน้าที่ 
ว ิธ ีการบังคับใช้กฎหมายขุดดิน
และถมด ิน  กฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงควบคุม
อาคารที ่ประกาศใหม ่ท ุกฉบับ 
รวมทั้งวิธีการดำเนินคดี และการ
อ ุ ท ธ รณ ์ ค ำส ั ่ ง เ จ ้ า พน ั ก งาน
ท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑        

๒๕–๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

โรงแรมเดอะ  กรีนเนอรี่  
รีสอร์ท เขาใหญ่ ถนน 
ธนะรัชต์  
อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ประชุมและขอความอนุเคราะห์อำนวย
ความสะดวกในการเดินทางศึกษาดูงาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ป ัญหาอ ุปสรรคในการจ ัดบร ิการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหา
แนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ    

๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๘๒/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕) 

ห้องเซนเตอร์ พอยด์ 
บอลรูม โรงแรมเซน
เตอร์พอยด์ เทอร์มินอล 
21 โคราช จังหวัด
นครราชสมีา 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้
โปรแกรม Canalize Pro ๒.๐ ประมาณ
ราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง 
ลำห้วย สระน้ำ และขุดดินวางท่อระบาย
น้ำ” รุ่นที่ ๗ 

๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๔๒/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมทองธารินทร์ 
อำเภอเมืองสรุินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

 



              - ๕ - 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

 
 

 ฝ ึ ก อบ ร ม โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 
สน ับสน ุนและร ่วมม ือก ับส ่วน
ราชการ องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา
ฟื ้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ รุ่นที่ ๑  

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๕๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมสตาร์เวลล์ 
บาหลี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ “การใช้
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา
เ ม ื อ ง  Traffy Fondue จ ั งห วั ด
นครราชสีมา” รุ่นท่ี ๑๑  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๙๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค 
นครราชสมีา 

๑๑. นางจิตรรตัน์ดา  ขลังวิเชียร 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

โครงการอบรมหล ักส ู ต ร เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การบันทึกบัญชีของ
หน่วยงานภายใต้ส ังก ัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (โรงเรียน
และศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก) การ
ปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ และ
การจัดทำรายงานการเงินรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรฐานการบัญชีภาคร ัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ”  

๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ห้องประชุมแกรนด์ บอล
รูม โรงแรมสตารเ์วลล์ 
บาหลี รสีอร์ท อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

โ ค ร ง ก า ร ส ั ม ม น า ก า ร เ พิ่ ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕    

๒๘–๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๔๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมฟอรจ์ูนราช
พฤกษ์ โคราช อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสมีา 

๑๒. นางสาวสิรยิาพา  ปัณณวัตร 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูร
ณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และการเตรียมความพร้อมการ
บริหารงานสวัสดิการสังคมตาม
นโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอน
ภารกิจท้องถิ่น”  

๑๑–๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมเขาใหญ่ครีีธาร
ทิพย์รีสอร์ท อำเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสมีา 

 
พนักงานส่วนตำบลช่อระกา มีทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  จำนวน ๑๒  คน    
คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๑ 
 
 
 



      - ๖ – 
 

พนักงานครู   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๑. นางจงกล  ไอยะไกษร 
คร ู
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูปฐมวัย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิด
แก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ใน
โรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์
พ ัฒนาเด ็ก เล ็กส ั งก ัดองค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๘– ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามคำแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ด ้ วยการศ ึ กษาทาง ไกลผ ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อ
และแหล่งเรียนรู ้ธรรมชาติ รุ ่นที่ 
๑๓  

๓๑ สิงหาคม – ๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๔๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์ เขต
บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

พนักงานครู มีทั้งหมดจำนวน ๓ คน ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
 

ลูกจ้างประจำ  (สำนักปลดั) 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 

ที่อบรม 
สถานที่อบรม 

๑. นางพิลาวัลย์  ทองสาย 
นักทรัพยากรบุคคล 

 

โ ค ร ง ก า ร ส ั ม ม น า ก า ร เ พิ่ ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหารงาน
บุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒๘–๓๐ มกราคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมฟอรจ์ูนราช
พฤกษ์ โคราช  
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลูกจ้างประจำ มีทั้งหมดจำนวน ๑ คน ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๑. นางสาวอุไรวรรณ  ข้องนอก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ ่น หลักสูตรเชิง
วิชาการ “เตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปี ๒๕๖๕ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)ฯ  

๙–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมเซนเตอร์พอยท์ 
เทอมินอล โคราช 
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
      - ๗ – 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล อบรมหลักสูตร วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที่อบรม 

๒. นางสาวศิริวรรณ  สัญจร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ฝ ึกอบรม หล ักส ูตร “ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิคส์ 
และการเข ียนหนังส ือราชการ
ภายในและภายนอก การใช้ภาษา
ราชการ  การ ใช ้  QR Codeใน
หนังส ือราชการสำหร ับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๘  

๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา ที่ 
๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

โรงแรมชาโด เดอเขา
ใหญ่ โฮเต็ล แอนด์  
รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา   

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม  ห ล ั ก ส ู ต ร 
“แนวทางปฏิบัติ อำนาจหน้าที่ 
ว ิธ ีการบังคับใช้กฎหมายขุดดิน
และถมด ิน  กฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงควบคุม
อาคารที ่ประกาศใหม ่ท ุกฉบับ 
รวมทั้งวิธีการดำเนินคดี และการ
อ ุ ท ธ รณ ์ ค ำส ั ่ ง เ จ ้ า พน ั ก งาน
ท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑  

๒๕ –  ๒๗ ก ุมภาพ ันธ์  
๒๕๖๕  (ตามคำสั่ง อบต.
ช่อระกา ที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลง
ว ันท ี ่  ๑๘ ก ุมภาพ ันธ์  
๒๕๖๕) 

โรงแรมเดอะ  กรีนเนอรี่  
รีสอร์ท เขาใหญ่ ถนน 
ธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  
 

๓. นางวันเพ็ญ  เคล้าเคลือ 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบใน
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ที ่ เหมาะสมสำหรับเด ็กปฐมวัย 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบ ันท ึกข ้อม ูลในระบบ
สารสนเทศยาเสพต ิดจ ั งหวัด 
(NarcoticsInformation System 
for Province A gency : NISPA) 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นท่ี ๑  

๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

โรงแรมเดอะเล็คกาซี 
อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังก ัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ิ ่น เพ ื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ รุ่นที่ ๑๓  

๓๑ สิงหาคม – ๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามคำสั่ง อบต.ช่อระกา 
ที ่ ๓๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์  
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   มีทั้งหมดจำนวน   ๗  คน   ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน   จำนวน  ๓  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๘๖ 
 



      - ๘ –  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                    (ลงชื่อ)   
       (นางพิลาวัลย์  ทองสาย) 
           นักทรัพยากรบุคคล  
 
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 
 เรียน  ปลัด อบต.ช่อระกา 
         เพ่ือโปรดทราบ  
 

(ลงชื่อ)      
                    (นางสาวชนดัดา  หาญนอก) 

                                    หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 
   เรียน  นายก อบต.ช่อระกา 
         เพ่ือโปรดทราบ 
 

(ลงชื่อ)                                                        
                  (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)               
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา           
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 
   ทราบ 

 
 

(ลงชื่อ)   
                               (นายสมบัติ  เขตจัตุรัส)   

                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 

 
 
 
 


