
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
พนักงานส่วนต าบล 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๑. นายวิชญ์พล  ไตรศร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ไม่มี 
 

   

๒. นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ไม่มี    

๓. 
 

นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

      - หลักสูตร “หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบ  
ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง 
พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศก าหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 
พ.ศ.๒๕๖๓ การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร รับ
เลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องรู้”   
     

๒๓–๒๕  ธันวาคม 
๒๕๖๓   

ณ โรงแรมสกายวิว อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์   

ค าสั่งที่  ๒๒๔/๒๕๖๓   
ลงวันที่๑๖ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 

- หลักสูตร “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและวินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”  

๑๒ – ๑๔  มีนาคม  
๒๕๖๔   

โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท  
บุรีรัมย์      

ค าสั่งที่  ๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๔ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๔. 
 
 
 

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 

      - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) ตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ประจ าปี   

๙ – ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓   
 
 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ  

ค าสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

    - หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและ
การจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
พร้อมศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕ – ๗  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร   
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ค าสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๔  

      - หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้รูปแบบ
การจ าแนกแผนงาน/งาน/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย  (ฉบับ
ใหม่ ๒๕๖๔) ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.๒๕๖๒”      

๙ – ๑๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๔   
 

ณ โรงแรมเทพนคร  
 อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 

ค าสั่งที่ ๑๓๔/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 

- หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษา    (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"  

๑๔ – ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๖๔   

 ห้องประชุม ปริ้นแกรนด์  
โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส 
บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง    
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค าสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

- หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   ที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว ๘๙) การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท ารูปแบบรายการ/TOR/ก าหนด
คุณลักษณะการก าหนดผลงาน หลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง  การพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F และ
เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น 

  ๓ – ๕  กันยายน  
๒๕๖๔   

ณ โรงแรมอัลวาเรซ   
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   
จังหวัดบุรีรัมย์  

 ตามค าสั่งที่ ๑๕๖/
๒๕๖๔ ลงวันที่  ๑๙ 
สิงหาคม 2๕๖๔ 



 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๕. นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

      - หลักสูตร “โครงการท้องถิ่นบุรีรัมย์ก้าวไกล โปร่งใส ใน
งานก่อสร้าง”   
 

 ๒๕             
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

ณ โรงแรมสกายวิว รี
สอร์ท บุรีรัมย์   
จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๘/2๕๖๔  
ลงวันที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๖. นางภาวิณี  ดีประจ า 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

      - หลักสูตร “โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High performance organization)”    

๑๙ – ๒๑  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค าสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  
๒๕๖๔  

    - หลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการตีความ
วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  
เมษายน  ๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์   

ค าสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

    - หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้รูปแบบ
การจ าแนกแผนงาน/งาน/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย  (ฉบับ
ใหม่ ๒๕๖๔) ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒”  

๙ – ๑๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร       
อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๓๔/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 
 

     - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการ
บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"  

๑๔ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔   
 
 
 

ณ  ห้องประชุม ปริ้นแก
รนด์  โรงแรมเดอ ศิตา 
ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อ าเภอ
เมือง    จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 
 



ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๗. 
 

 
 

นายประจวบ กิมประโคน 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

      - หลักสูตร “โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High performance organization)”  
 

๑๙ – ๒๑  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์   
 

ค าสั่งที่   ๓๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  
๒๕๖๔  
 

8. นางสาวธชษร  บุญเพ่ิม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 

      - หลักสูตร “หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบ  
ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง 
พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศก าหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 
พ.ศ.๒๕๖๓ การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร รับ
เลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องรู้”  
 

 ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๖๓  ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

โรงแรมสกายวิว อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์         

ค าสั่งที่  ๒๒๔/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 

     - หลักสูตร “อธิบายความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)  
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)”  

๒๖ – ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔       

ณ  โรงแรมสกายวิว  อ.
เมือง  จ.บุรีรัมย์   

ค าสั่งที่  ๑๕/๒๕๖๔   
ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๖๔        

     - หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้รูปแบบ
การจ าแนกแผนงาน/งาน/ งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย  (ฉบับ
ใหม่ ๒๕๖๔) ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.๒๕๖๒”  

๙ – ๑๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร       
อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๓๔/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๔ 



 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

9. นางสงวน  ด้วงเอก 
นักจัดการงานทั่วไป 

      - หลักสูตร “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔   

๑๕ – ๑๘  ธันวาคม  
๒๕๖๓   

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานวิทยาเขต
สุรินทร์   

ค าสั่งที่  ๒๑๙/๒๕๖๓                
ลงวันที่ ๓  ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

10. นายโสฬส  สงึมรัมย์ 
นักทรัพยากรบุคล 

      - หลักสูตร “มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  

 ๓ – ๕  ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ 
ระยอง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง      

ค าสั่งที่  ๒๑๒/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓     

     - หลักสูตร “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและวินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”      

ระหว่างวันที่  ๑๒ – 
๑๔  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมสกายวิว รี
สอร์ท  บุรีรัมย์  

ค าสั่งที่  ๒๓/๒๕๖๔  ลง
วันที่  ๑  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

๑1. 
 
 

พ.จ.อ.ปฏินันท์ แนวกลาง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

      - หลักสูตร “โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High performance organization)” 

 ๑๙ – ๒๑  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์   

ค าสั่งที ่ ๓๒/๒๕๖๔  ลง
วันที่  ๑๖  มีนาคม  
๒๕๖๔ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๑๒. นางสาววรรณิภา  นาดี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

      - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษา    (โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"  

๑๔ – ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๔   

 ณ  ห้องประชุม ปริ้นแกรนด์  
โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส 
บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง    
จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

๑๓. นางสาวพัทธนันท์ รามัญ 
นักวิชาการพัสดุ 

      - หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   ที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว ๘๙) การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท ารูปแบบรายการ/TOR/ก าหนดคุณลักษณะ
การก าหนดผลงาน  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
การพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F และเทคนิคการบริหารงานพัสดุ
ท้องถิ่น” 

๓ – ๕  กันยายน  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมอัลวาเรซ  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๖๔       
ลงวันที่  ๑๙ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔. 
 
 
 
 

นางพิกุลแก้ว  เพชรรุ่ง 
เจ้าพนักงานการเงินฯ 
 
 

       - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 
๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑ 

๙ – ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ        ค าสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

       - หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการ
จ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อม
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 ๕ – ๗  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  อ.เมือง          
จ.บุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๔ 

       - หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการ
จ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อม
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 ๕ – ๗  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  อ.เมือง          
จ.บุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๖๔ 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๑๕. นางสาวสิริกัญญา อุไรแข 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ไม่มี   รับโอน(ย้าย)  เมื่อวันที่  
๑ ก.ค. ๖๔ 

๑๖. 
 
 
 

นางอรนิภา  ราชศรีลา 
นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

   - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(e-LAAS) ตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑  

๙ – ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓   

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ        

 ค าสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

๑๖. 
 
 
 

นางอรนิภา  ราชศรีลา 
นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 

      - หลักสูตร “การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการ
บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"  

๑๔ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุม ปริ้นแก
รนด์  โรงแรมเดอ ศิตา 
ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อ าเภอ
เมือง    จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

๑๗. นายธนกร  นนทจันทร์ 
คร ู

        - หลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการ
ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

๔ – ๖  เมษายน   ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์   

ค าสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  
๒๕๖๔       
 

   - หลักสูตร “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การ
ประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๗ – ๑๙  กันยายน  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมเทพนคร  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์   

ค าสั่งที ่๑๗๘/๒๕๖๔  
ลงวันที่๑๐  กันยายน  
๒๕๖๔ 



ลูกจ้างประจ า 
ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 

ที่อบรม 
สถานที ่ หมายเหตุ 

๑. นายไพโรจน์  เสมียนรัมย์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจ า) 

ไม่มี 
 

   

 
พนักงานจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๑. น.ส.ปริศนา บุราสิทธิ ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

        - หลักสูตร “อธิบายความระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)  
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)”  

๒๖ – ๒๘  
กุมภาพันธ์  2564 
 

ณ  โรงแรมสกายวิว      
อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   

ค าสั่งที่  ๑๕/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๖๔ 
 

๒. นายทศพล  มุ่งดี 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ไม่มี    

๓. นายพลนรัตน์ จันทร์เพชร 
พนักงานขับรถยนต์ 

ไม่มี    

๔. นายสิทธิพันธุ์  เสาวพันธุ์ 
พนักงานดับเพลิง 

      - หลักสูตร “โครงการฝึกซ้อมการระดมสรรพก าลัง   
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง    
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจ าปี 
๒๕๖๔”  
 

๒๔ – ๒๗  มีนาคม  
๒๕๖๔   

ณ  กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๓๖/2564  
ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  
๒๕๖๔ 

๕. นางสมหมาย  สะทอนรัมย์ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ไม่มี    

๖. นางจิราภรณ์ วงศ์สุนทร 
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

ไม่มี    



ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ปี 
ที่อบรม 

สถานที ่ หมายเหตุ 

๗. น.ส.สุพรรณี  ภักดีนัน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

      - หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ว ๘๙) การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท ารูปแบบรายการ/TOR/ก าหนด
คุณลักษณะการก าหนดผลงาน  หลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง  การพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F และ
เทคนิคการบริหารงานพัสดุท้องถิ่น” 

๓ – ๕  กันยายน  
๒๕๖๔   

ณ  โรงแรมอัลวาเรซ  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์  

ค าสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๖๔  
ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 
 

๘. นายอภินันท์  ขวาหาญ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

      - หลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้า
ในงานประปา”  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔   

๒๕ – ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

ณ  โรงแรม แคนทารี 
โคราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  

ค าสั่งที่  ๒๑๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๙. นายสาธิต  ศาลางาม 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ไม่มี    

๑๐. 
 

นางสาวสุมิตรา  ชะนะโม 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

ไม่มี    

๑๑. 
 

นางสุภาพ  ทะเรรัมย์ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

ไม่มี    

๑๒. นางค านาง  พรมจันทา 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

ไม่มี    

๑๓. นายชัชวาล  พาราศี 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ไม่มี    

๑๔. น.ส.เสาวลักษณ์ ดีประจ า 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ไม่มี 
 

   

 


