
การฝกึอบรมของบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบรหิารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบรุี   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 

1 นางสาวปัณริษา  ภักดิ์กระโทก เทคนิคการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมท่ีดินสู่การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดท าบัญชีรายการที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 

โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

25 – 27 ตุลาคม 2562 

2 นางสาวมณีรัตน์  อันกระโทก เทคนิคการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมท่ีดินสู่การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดท าบัญชีรายการที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 

โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

25 – 27 ตุลาคม 2562 

3 นายอธิวัฒน์  ล่ากระโทก เทคนิคการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมท่ีดินสู่การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดท าบัญชีรายการท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 

โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

25 – 27 ตุลาคม 2562 

4 นางสาวปัณริษา  ภักดิ์กระโทก การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินด้าน
การเงินการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือส่ัง
การใหม่ๆ และเทคนิคการปฏิบัติในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

โรงแรมวีวนั  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 21 – 22 ธันวาคม 2562 

5 นางสาวปริตรา  อิ่มกระโทก การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินด้าน
การเงินการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือส่ัง
การใหม่ๆ และเทคนิคการปฏิบัติในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

โรงแรมวีวนั  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 21 – 22 ธันวาคม 2562 

 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 

6 นางหทัยกาญจน์  สงวนพันธุ ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินด้าน
การเงินการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือส่ัง
การใหม่ๆ และเทคนิคการปฏิบัติในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

โรงแรมวีวนั อ.เมือง จ.นครราชสีมา 21 – 22 ธันวาคม 2562 

7 นางสาวศศิธร  มณีใหญ่ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงแรมวีวนั อ.เมือง จ.นครราชสีมา 13 - 15 ธันวาคม 2562 

8 นายขวัญชัย  มนอยู่พะเนาว ์ การใช้โปรแกรม Canalize Pro 1.0 ประมาณ
ราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง ล าห้วย 
สระน้ า และขุดดินวางท่อระบายน้ า 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง    
จ.ขอนแก่น 

16 – 17 ธันวาคม 2562 

9 นางสาวกีรติญา  พูนกระโทก การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม
2562 

10 นางสาวชุดาภา  สังฆะมณี การจัดเก็บภาษีตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ.2562  

โรงแรมวีวนั อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 ธันวาคม 2562 

11 นายชาญชัย  ทองดอนน้อย ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
ระบบค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

19 – 23 ธันวาคม 2562 

 
 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 

12 นายขวัญชัย  มนอยู่พะเนาว ์ การพิจารณาความหมายงานก่อสร้างและแนว
ทางการจัดท าแบบแปลน การวางงวดงาน การ
ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง การพิจารณาผลงาน
ประเภทเดียวกัน 

โรงแรมมันตราวารี อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 
 

16 – 17 ธันวาคม 2562 

13 นายขวัญชัย  มนอยู่พะเนาว ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น การ
ค านวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้าง
อาคาร การค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit 
Cost) ของงานทางสะพานและท่อเหล่ียม และ
งานชลประทาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 
2563 

14 นายชาญชัย  ทองดอนน้อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการกองช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.นครราชสีมา 30 กรกฎาคม 2563 

15 นางสาวปริตรา  อิ่มกระโทก เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการกองช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ.นครราชสีมา 30 กรกฎาคม 2563 

 
 
 



 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยที่จัดฝึกอบรม/สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 

16 นางสาวศศิธร  มณีใหญ่ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 
 

24 – 26 กรกฎาคม 2562 

17 นายชาญชัย  ทองดอนน้อย สาระส าคัญ หลักเกณฑ์ ช้ันตอน และแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ฉบับล่าสุด 
การออกค าส่ังตามร่างกฎกระทรวงแก้ไขแบบ
ค าส่ัง การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
เคล่ือนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการ
ก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี 
 

21 – 23 สิงหาคม 2563 

 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงท้ังหมด   35  คน  

  -  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้รายต าแหน่งต่อปี    =   35  x ๑๐๐ 
                   35 
                      =   100 % 
 
 


