
ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

1 นางสมจิตร ยิ้มดี การประชุมสุดยอดผูนําชุมชนทองถ่ินวาระ: ณ หอง Royal Jubilee 3-5 ต.ค.61 3 385/2561

ปลัด อบต. "ลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปจจัยเสริมสุข ศูนยแสดงสินคาและการประชุม ลว. 25 ก.ย.61

ภาวะ" อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ณ โรงแรมในเขตจังหวัด 19 เม.ย.62 1 461/2561

บริหารงานใหแกนายกองคกรปกครองสวน นครราชสีมา ลว. 26 พ.ย.61

ทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน

ผูอํานวยการกองคลังองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  และผูอํานวยการกองชางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนคร

ราชสีมา  ประจําปงบประมาณ 2562

ฝกอบรม "การบริหารราชการทองถ่ิน ณ โรงแรมเมาทเทน บีช พัทยา 21-24 มิ.ย.62 3 165/2562

ภายใตพระราชบัญญัติทองถ่ินที่กําหนดใหม'' จังหวัดชลบุรี ลว. 30 พ.ค.62

รุนที่ 2

สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

2 นางสาวรัตนา จิรลานนท การประชุมสุดยอดผูนําชุมชนทองถ่ินวาระ: ณ หอง Royal Jubilee 3-5 ต.ค.61 3 385/2561

หัวหนาสํานักปลัด "ลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปจจัยเสริมสุข ศูนยแสดงสินคาและการประชุม ลว. 25 ก.ย.61

ภาวะ" อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ''เพื่อพัฒนา ณ หองประชุมองคการบริหาร 21-25 ม.ค.62 5 8/2562

ขีดความสามารถดานการพัฒนาระบบขอมูล สวนตําบลมะเกลือใหม ลว. 10 ม.ค.62

ตําบลแบบมีสวนรวม'' อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

3 นางฤทัยรัตน  เชื่อมกลาง โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา ณ โรงแรม รอยัลริเวอร บางพลัด 7-8 ม.ค.62 2 456/61

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานขององคกร กรุงเทพมหานคร ลว. 20 พ.ย.61

ชํานาญการ ปกครองสวนทองถิ่น ตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ''เพื่อพัฒนา ณ หองประชุมองคการบริหาร 21-25 ม.ค.62 5 8/2562

ขีดความสามารถดานการพัฒนาระบบขอมูล สวนตําบลมะเกลือใหม ลว. 10 ม.ค.62

ตําบลแบบมีสวนรวม'' อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ''การจัดทํางบประมาณรายจาย ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอรท 17-19 พ.ค.62 3 137/62

ประจําป พ.ศ.2563 ประกอบแนวทางการ เขาใหญ อําเภอปากชอง ลว. 10 พ.ค.62

เบิกจายเงินอยางไรใหเปนไปตามกฎหมาย จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย''

รุนที่ 4

4 นางสาวยี่สุน ทองบานทุม โครงการ"การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเซนทราศูนยราชการ 22-24 ม.ค.62 3 4/62

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดานสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน และคอนเวนชันเซ็นเตอร  8 ม.ค.62

ในบริบท:การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูสูง ถนนแจงวัฒนะ 

อายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห กรุงเทพมหานคร

ผูปวยเอดส"

สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ ชื่อ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

5 นางวรฐา  สิโรตม การประชุมสุดยอดผูนําชุมชนทองถิ่นวาระ: ณ หอง Royal Jubilee 3-5 ต.ค.61 3 385/2561

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ "ลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปจจัยเสริมสุข ศูนยแสดงสินคาและการประชุม ลว. 25 ก.ย.61

ภาวะ" อิมแพ็ค เมืองทองธานี

'บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ณ โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ 25-27 ต.ค.61 3 425/61

การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ อําเภอเมืองนครราชสีมา ลว. 18 ต.ค.61

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมา

(ฉบับใหม)''

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ'' เพื่อพัฒนา ณ หองประชุมองคการบริหาร 21-25 ม.ค.62 5 8/2562

ขีดความสามารถดานการพัฒนาระบบขอมูล สวนตําบลมะเกลือใหม ลว. 10 ม.ค.62

ตําบลแบบมีสวนรวม'' อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานตาม ณ โรงแรมเดอะริช 23-24 พ.ค.62 2 127/62

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อําเภอเมือง 2 พ.ค.62

จังหวัดนครราชสีมา
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สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

6 นางสายรุง  สาระวัน โครงการ"เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ  ณ หองประชุมวีวัน 3 18-19 ธ.ค.61 2 483/61

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน งานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือ โรงแรมวีวัน ลว. 12  ธ.ค.61

ราชการของบุคลากรขององคกรปกครอง อําเภอเมืองนครราชสีมา

สวนทองถิ่น" รุนที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดการใช  ณ หองประชุม korat Kall 22 พ.ค.62 1 134/62

พลังงานในภาครัฐ และการบันทึกขอมูล ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลว. 10 พ.ค.62

การใชพลังงานผานระบบ www.e-report. นครราชสีมา ตําบลในเมือง

energy.go.th อําเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

7 นางสาวนิภา มาปะโท การฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ณ โรงแรมในเขตจังหวัด 19 เม.ย.62 1 461/2561

ผูอํานวยการกองคลัง บริหารงานใหแกนายกองคกรปกครองสวน นครราชสีมา ลว. 26 พ.ย.61

ทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน

ผูอํานวยการกองคลังองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  และผูอํานวยการกองชางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนคร

ราชสีมา  ประจําปงบประมาณ 2562
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สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



ที่ ชื่อ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

7 นางสาวนิภา มาปะโท โครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปก  หองเรสซิเดนช ณ โรงแรม 16-18 ก.ย.62 3 204/62

ผูอํานวยการกองคลัง ครองสวนทองถิ่น เพื่อเตรียมความพรอม รเิวอรไซด กรุงเทพมหานคร ลว. 5 ก.ค.62

รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

รุนที่ 24

8 นางสาววัชรี  บุญมีมีชัย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา ณ โรงแรม รอยัลริเวอร บางพลัด 7-8 ม.ค.62 2 456/61

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานขององคกร กรุงเทพมหานคร ลว. 20 พ.ย.61

ปกครองสวนทองถิ่น ตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศป งบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบ ณ โรงแรมสีมาธานี 13 ก.พ.62 1 41/62

ทะเบียนบุคลากร อปท. ประจําป 2562 อําเภอเมืองนครราชสีมา ลว. 12 ก.พ.62

รุนที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

9 นางสาวสุภลักษณ  ปองสุภาพ การคํานวณราคากลางงานกอสรางของทาง หองประชุมวีวัน 3 29-30 ต.ค.61 2 424/61

ราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และวิธี ณ โรงแรมวีวัน อําเภอเมือง ลว. 16 ต.ค.61

ปฏิบัติในการคํานวณราคากลางงานกอสราง จังหวัดนครราชสีมา

ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด

ประกอบการถอดแบบคาํนวณราคากลาง

งานกอสรางขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น  (ภาคปฏิบัต)ิ รุนที่ 3
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องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562



ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

10 นายพีรพงษ  ชาญพล โครงการ "พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 21-24 ต.ค.61 4 406/61

ผูอํานวยการกองชาง วิชาชีพวิศวกรรม" (ระดับสามัญวิศวกร) ตําบลคลองหนึ่ง ลว. 2 ต.ค.61

รุนที่ 4 อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

การคํานวณราคากลางงานกอสรางของทาง หองประชุมวีวัน 3 29-30 ต.ค.61 2 424/61

ราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และวิธี ณ โรงแรมวีวัน อําเภอเมือง ลว. 16 ต.ค.61

ปฏิบัติในการคํานวณราคากลางงานกอสราง จังหวัดนครราชสีมา

ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด

ประกอบการถอดแบบคาํนวณราคากลาง

งานกอสรางขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น  (ภาคปฏิบัต)ิ รุนที่ 3

การฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ณ โรงแรมในเขตจังหวัด 19 เม.ย.62 1 461/2561

บริหารงานใหแกนายกองคกรปกครองสวน นครราชสีมา ลว. 26 พ.ย.61

ทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน

ผูอํานวยการกองคลังองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  และผูอํานวยการกองชางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครราช

สีมา  ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562



ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

11 นายเกียรติรัตน  จริยะกุลญาณี โครงการ ''พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 18-21 ต.ค.61 4 352/61

นายชางโยธาชํานาญงาน วิชาชีพวิศวกรรม" (ระดับภาควีิศวกรพิเศษ) ตําบลคลองหนึ่ง ลว. 3  ก.ย.61

รุนที่ 8 อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

12 นายสมรรถชัยวัฒน  วิลาบุตร การประชุมสุดยอดผูนําชุมชนทองถิ่นวาระ ณ หอง Royal Jubilee 3-5 ต.ค.61 3 386/2561

ผูอํานวยการกองการศึกษา ลดปจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพ่ิมปจจัยเสริมสุข ศนูยแสดงสินคาและการประชุม ลว. 25 ก.ย.61

ศาสนาและวัฒนธรรม ภาวะ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนา ณ หองประชุมองคการบริหาร 21-25 ม.ค.62 5 8/2562

ขีดความสามารถดานการพัฒนาระบบขอมูล สวนตําบลมะเกลือใหม ลว. 10 ม.ค.62

ตําบลแบบมีสวนรวม" อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

13 นางสาวสิรินทร สมสะอาด การประชุมกลุมสมาชิกฐานทรพัยากร ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช 15-16 พ.ค.62 2 130/62

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทองถ่ิน  งานที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลว. 10 พ.ค.62

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ตําบลคลองไผ  อําเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา
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สถิติการเขารวมประชุม อบรม สัมมมา ประจําปงบประมาณ 2562
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ที่ ช่ือ- สกุล เรื่อง สถานที่จัด วันที่ รวม (วัน) คําสั่ง

14 นายรังสรรค  สัจจาวัฒนา การบริหารและการจัดการ+งานที่ 1+งาน ณ  หองประชุมศูนยอนุรักษ 10-11เม.ย.62 2 108/62

ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร ที่ 2 + งานที่ 3 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก ลว. 9 เม.ย.62

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ตําบลคลองไผ  

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากร ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช 15-16 พ.ค.62 2 130/62

ทองถ่ิน  งานที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลว. 10 พ.ค.62

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ตําบลคลองไผ  อําเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ ขอกรอกขอมูล ลงชื่อ ผูตรวจสอบ

(นางสาวเย็นจิตร  จินตนา)

นักทรัพยากรบุคล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง

(นางสมจิตร  ธรรมมา)
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