
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วนัที่ไปอบรม หลักสูตร / เร่ือง สถานที่ อบรม

1 นางสุภาภรณ์ ทดุปอ นักทรัพยากรบคุคล  25 - 27 พ.ย 2563 กระบวนการ " ขั้นตอนการปรัปบรุงต าแหน่ง เทคนิคการเขียนค่างาน โรงแรมนภาลัย  จังหวดัอุดรธานี

วสัิยทศัน์ ผลงานการเล่ือนระดับ และการจัดท าแบบประเมินผลการปฏบิติั

งานฉบบัใหม"่ รุ่นที่ 2 

2 นางกัลยา เรืองรังษี ผอ.กองคลัง  11 -13 ต.ค. 2563 การปดิบญัชีประจ าป ี2563 ในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-lass) และ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์

3 นางสาวสุภาวดี พศินอก นักวชิาการเงินและบญัชี แนวทางการบนัทกึบญัชี เพื่อใหส้อดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ จังหวดันครราชสีมา

4 นางสาวสุเนตร ดีสวน นักวชิาการศึกษา และนโยบายการปดิบญัชีภาครัฐ  รุ่นที่ 2 

5 นางปณุยาพร พรมมาวนั นักวชิาการจัดเก็บรายได้

6 นางสาวชนิภา พลยางนอก เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี

7 นางวณีา แสนกัณหา เจ้าพนักงานพสัดุ

8 นางสาวปาริชาติ จันปญัญา เจ้าพนักงานธรุการ

9 นายโกวทิ ลครพล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม  29 พ.ย.63 หลักสูตรนักบริหารงานสวสัดิการสังคม สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

 - 25 ธ.ค. 63

10 นายภวูดิท โรงชัยภมูิ นายช่างโยธา 4 - 6 ธ.ค. 2563 การศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์และวธิปีฏบิติั มหาวทิยาลัยศิลปากร

11 นายชัชวาล ซ่ือสัตย์ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบค านวณ

ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏบิติั) รุ่นที่ 3 

12 นายธรีวฒัน์ ทดุปอ ผอ.กองช่าง 16-18 ธ.ค.2563 การแบบร่างประติมากรรม ศิลปะกับทอ้งถิ่น คร้ังที่ 1 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จังหวดันครราชสีมา

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564



ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วนัที่ไปอบรม หลักสูตร / เร่ือง สถานที่ อบรม

13 นางสาวสุภาพร นามบรรลือ นักพฒันาชุมชน  22-24 ม.ค.2564 การพฒันาศักยภาพการปฏบิติังานบรูณาการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ โรงแรมปญัจดารา

อปท. การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จังหวดันครราชสีมา

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

14 นายอธภิทัร ปรุาชะโก ปลัด อบต. 19 - 21 ก.พ.64 การปฏบิติังานตรวจสอบภายใน การวเิคราะหค์วามเส่ียงเพื่อจัดท ารายงาน โรงแรมโคราชโฮเทล  

15 นายประสงค์ เล่ือมใส หวัหน้าส านักปลัด ประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง จังหวดันครราชสีมา

16 นางสาวสุภาวดี พศินอก นักวชิาการตรวจสอบภายใน

17 นางสาวพชัมณฑ์ คอกสี เจ้าพนักงานธรุการ

18 นางสาวสุเนตร ดีสวน นักวชิาการศึกษา 19 - 21 ก.พ.64 การปฏบิติังานตรวจสอบภายใน การวเิคราะหค์วามเส่ียงเพื่อจัดท ารายงาน โรงแรมโคราชโฮเทล  

19 นายโกวทิ ลครพล ผอ.กองสวสัดิการสังคม ประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง จังหวดันครราชสีมา

20 นางสาวธญัณิชา อาจจุฬา นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

21 นายชัชวาล ซ่ือสัตย์ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้

22 นางอุทมุพร ชาญช านิ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

23 นายชินกร วรรณเดช ครู  12-14 ก.พ. 2564 การจัดท าเอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2563 โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท 

24 นางสาวลัดดา แสงอรุณ คนงานทั่วไป เทคนิคการกรอกระบบ nccs/ ระบบ e-sar และเทคนิคการจัดเอกสาร จังหวดันครราชสีมา

(SAR) เพื่อน าเสนอโดยไม่ใช้แฟม้  ของโรงเรียนระดับอนุบาล และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการพฒันาเด็กเล็กแหง่ชาติ

25 นางปณุยาพร พรมมาวนั นักวชิาการจัดเก็บรายได้  6 - 7 ก.พ. 2564 การพฒันาองค์ความรู้ในการเบกิจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB โรงแรมสบายโฮเทล 

Corporate online การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบยีบใหม่ฯ ค่าใช้จ่ายในการ จังหวดันครราชสีมา

ฝึกอบรม  การเดินทางไปราชการ และเบกิค่าเช่าบา้นขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น กรณีศึกษาการทจุริตในการเบกิจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์

และแนวทางในการควบคุมปอ้งกันการทจุริตทางการเงิน การคลัง 
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26 นายประสงค์ เล่ือมใส หวัหน้าส านักปลัด 4 - 6 มี.ค. 2564 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้าง โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท 

27 นางสุภาภรณ์ ทดุปอ นักทรัพยากรบคุคล การแบง่ส่วนราชการของ อปท. และการเล่ือนต าแหน่ง และระดับ จังหวดันครราชสีมา

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น

28 นางวณีา แสนกัณหา เจ้าพนักงานพสัดุ  5-7 มี.ค.2564 เพิ่มประสิทธภิาพ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ โรงแรมเจริญธานี

ตรวจรับพสัดุและผู้ควบคุมงานฯ จังหวดัขอนแก่น

29 นางสาวสุภาวดี พศินอก นักวชิาการตรวจสอบภายใน 15 - 17 มี.ค. 2564 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังานของการตรวจสอบ โรงแรมอเวนิว

ภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรุงเทพฯ


