
รายละเอียดบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนาประจําปี งบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง โครงการอบรมหลักสูตรสัมมนา 
1 นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน รองปลัด อบต. ไปเพื่อฟังคําพิพากษาตามหนังสือศาลปกครองขอนแก่นที่ อส.0031/1452 ลว 12 ก.ย. 2560 สํานักงาน

ศาลขอนแก่น วันที่ 18 ตลุาคม 2560 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างและกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ซื้อจ้างปี 
2560 รุ่นที่ 1 วันที่  27 - 29 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและ อปท. วันที่ 16 – 17 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 
ร่วมฟังพิจารณาคดีครั้งแรกตามคดี หมายเลยดําที่ บ.75/2557 ในพระปรมาภิไชยพระมหากษัตริย์  
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศาลปกครอง ขอนแก่น 
ประชมุเชิงปฏิบัติการ อปท.กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5  
วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 
เกาะตดิร่าง พ.ร.บ. กฎหมาย 4 ชั่วโคตร กับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ ไตส่วนและ
การชี้มูลความผิด รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น 
การประชมุสภาท้องถิ่นสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกและการช่วยเหลือประชาชนการ
เห็นชอบใช้เงินสะสม รุน่ที่ 6 วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (2561 – 2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 
และตุลาคม 2561 รุ่นที่ 5 วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์โกลดเ์ด้น จ.ร้อยเอ็ด 
ตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. กับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มาตรา 157 รุ่นที่ 8 วันที่  22 – 24 
เมษายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น 
หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธียกร่างข้อบัญญตัิท้องถิ่นของ อปท. ภายใต้ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รุ่นที่ 2  7 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 



2 นางวิภาภรณ์  แสงน้ํา ผอ.กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

3 นายอุเทน  เวียงคํา หัวหน้าสํานักปลัด ไปเพื่อฟังคําพิพากษาตามหนังสือศาลปกครองขอนแก่นที่ อส.0031/1452 ลว 12 ก.ย. 2560 สํานักงาน
ศาลขอนแก่น วันที่ 18 ตลุาคม 2560 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างและกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ซื้อจ้างปี 
2560 รุ่นที่ 1 วันที่  27 - 29 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและ อปท. วันที่ 16 – 17 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 
ร่วมฟังพิจารณาคดีครั้งแรกตามคดี หมายเลยดําที่ บ.75/2557 ในพระปรมาภิไชยพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 ศาลปกครอง ขอนแก่น 
การบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ,เอดส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 26 – 28 
มกราคม 2561 ณ โรงแรม กิจการวิสส์ จ.อุบลราชธานี 
ประชมุเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่นรวมใจ ประชารัฐสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย ยุคไทยแลนด์ 4.0  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 
การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นตามระเบียบใหม่ล่าสดุ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2661 
การติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 
และ ตุลาคม 2561  
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและ อปท. วันที่ 15 – 16 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 
เชิงปฏิบัติการระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลกัเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติในการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างสําหรับ อปท. รุ่นที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561  
ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา 
 



4 นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์ ผอ.กองสวัสดกิารสังคม การบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ,เอดส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 26 – 28 
มกราคม 2561 ณ โรงแรม กิจการวิสส์ จ.อุบลราชธานี  
ประชมุเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่นรวมใจ ประชารัฐสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย ยุคไทยแลนด์ 4.0  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 
ประชมุซกัซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย และการบันทึกรายการบัญช ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่น วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน วันที ่31 มีนาคม – 3 เมษายน 
2561 ณ โรงแรมสกายวิลส ์รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

5 นางสาวพวงเพชร  สงคราม หัวหน้าฝ่ายบัญช ี การจัดทํารายงานทางการเงินการปรับปรุงบัญช ีและการปดิบัญชีประจําปีในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์    
ของ อปท. (E-laas) รุ่นที่ 10 วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 
การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียน และรายงานทางการเงิน ของ อปท. เพื่อรองรับการตรวจสอบของ สตง.  
รุ่นที่ 3 วันที่  23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี 
ประชมุซกัซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย และการบันทึกรายการบัญช ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่น วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 

6 นางสาวแสงมณี  น้อยบาท นักวิชาการศึกษา การเพิ่มประสทิธิภาพด้านงบประมาณทางการศึกษา เบิกจ่าย วันที่ 20 -  22 ตุลาคม 2560                   
ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี 

7 นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กลยุทธ์การจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 
รุ่นที่ 7 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา 

8 นางวรัญญา  ไชยบัวแดง นักวิชาการคลงั การจัดทํารายงานทางการเงินการปรับปรุงบัญช ีและการปดิบัญชี ประจําปีในระบบบญัชีด้วยคอม ของ อปท. 
(E-laas) รุ่นที่ 10 วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 
การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียน และรายงานทางการเงิน ของ อปท. เพื่อรองรับการตรวจสอบของ สตง.  
รุ่นที่ 3 วันที่  23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 



9 นางจิราภรณ์  บูรณธนิต นักวิชาการพัสด ุ วิธีการปฏิบัติการบันทึกข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 รุ่นที่ 5 วันที่ 10 – 
12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี 
ประชมุเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ การจัดซื้อจัดจ้างสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุวันที ่18 – 20 กรกฎคม 
2561 

10 นางทัศนนันท์  เขียวคีร ี นักจัดงานทั่วไป การเพิ่มประสทิธิภาพด้านงบประมาณทางการศึกษา เบิกจ่าย วันที่ 20 -  22 ตุลาคม 2560  
ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี 

11 นางยุภารัตน์  เครือแวงมน เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

กลยุทธ์การจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 
รุ่นที่ 7 วันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา 

12 นางสาวเกศรินทร์  จติตฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

การบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ,เอดส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 26 – 28 
มกราคม 2561 ณ โรงแรม กิจการวิสส์ จ.อุบลราชธานี 
การติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน 
และ ตุลาคม 2561 
หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธียกร่างข้อบัญญตัิท้องถิ่นของ อปท. ภายใต้ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รุ่นที่ 2  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

13 นายเอก  แก้วจรัญ นักทรัพยากรบุคคล การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นตามระเบียบใหม่ล่าสดุ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2661 
หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและ อปท. วันที่ 15 – 16 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 
ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 
การบริหารงานบุคคลของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 
2561 ณ โรงแรมตักสลิา จ.มหาสารคาม 



14 นางสาวขนิษฐา  สุทธิประภา นักวิชาการสาธารณสุข หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธียกร่างข้อบัญญตัิท้องถิ่นของ อปท. ภายใต้ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รุ่นที่ 2  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 

15 นายอนุวัฒน์ พรมโคตร นักพัฒนาชุมชน หลักการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครฐัในการปฏิบัตริาชการตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จ.มหาสารคาม 

16 นายกอบเดช มะโนรัตน์ ผอ.กองส่งเสริม
การเกษตร 

หลักการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครฐัในการปฏิบัตริาชการตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จ.มหาสารคาม 

17 นายวีระ  ตากกระโทก เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 

18 นายณัฐพงษ์  แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 

19 นายคมสันต ์พิมพ์ตะคลอง จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

หลักการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครฐัในการปฏิบัตริาชการตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จ.มหาสารคาม 

20 นายธนารัตน์  หนองหาร เจ้าพนักงานธุรการ ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 

21 นางสาวบุษกร  มุลตรีบุตร เจ้าพนักงานพัสด ุ ประชมุเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อพท์ 
กทม. 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่(เพิ่มเติม) รุ่นที ่31 วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมเจรญิธานีโฮเตล็ จ.อุดรธานี 

22 นางอรญา  บัตรวิเศษ ครู นักบริหารงาน ศพด.ปฐมวัย รุ่นที่ 24  วันที่  8 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

23 นางศศิวิมณ โดดเครือ ครู ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 
 



24 นางพิมลตรา  ลาพรหมมา ครู ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

25 นางพัชรภรณ์ พลศรีพิมพ์ ครู ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

26 นางสาวทองสาย  ช่วยรัมย์ ครู ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

27 นางพัชรี  ชัยณรงค์ ครู ซักซ้อมแนวทางประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู เพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ  
ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

28 นางปิ่นแก้ว  พลศรีพิมพ์ ครู ร่วมพิธีมอบโลเ่กียรติบัตร ครู ศพด./ผผด. ดเีด่น ปี 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

 
 
                               พนักงานในแผนอัตรากําลัง 3 ปี            จํานวน  36  อัตรา 
                                  -ว่างในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  -           จํานวน   6   อัตรา 
                                ได้รับการศึกษาอบรม                        จํานวน  28  อัตรา 
                                คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการอบรมร้อยละ    77.77       (หารด้วยจํานวน  36  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ) 
                                 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการอบรมร้อยละ   96     (หารด้วยจํานวน  29  อัตราจํานวนที่มีคนครองตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 นายบวร  พิมพ์แพน รองประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

2 นายบรรลุ  พงษ์หนองพอก สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

3 นายสากล  รามมะมะ สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

4 นายสมสัญ  อันทะโส สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 

5 นายสวัส  งอกศรี เลขานุการสภา ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

6 นายสุนทร  ไขรัมย์ สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

7 นายแดง  สุนทร สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 

8 นายบุญศรี  บุญหมั่น สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 



9 นายอภิเทพ  ปัดไธสง สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

10 นายถวิลชัย  แสงวิเศษ สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภา รุ่นที่ 7 วันที่ 16 – 18  
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

11 นายแดง  สร้อยทอง ประธานสภา หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

12 นายเรืองเดช  บุราณรมย์ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

13 นายนิติกร  ระหงษ์ทอง สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

14 นายสงค์  อันทะลัย สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

15 นายเข็มพร  ศรีวรรณะ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

16 นางทองม้วน  คํามูลตรี สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 



17 นายเอกฉันท์  สอนสิทธิ์ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

18 นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธิ์ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

19 นายดารุณ  ราชอาษา สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

20 นายภูมิพิพัฒน์  พลอามาตย ์ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

21 นายดาวเรือง  ภาระจ่า สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

22 นางสาวธัญญลักษณ์  พลรัตน์ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

23 นายบุญจันทร์  หนองพร้าว สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

24 นายสมสัญ  อันทะโส สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 



25 นายสุนทร  แสงวิเศษ สมาชิก อบต. หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชมุสภาการจ่ายขาดเงินสะสม การใช้งบประมาณและ
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 
31 เมษายน 2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น 

26 นายสังวรณ์  อันทะลัย สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

27 นายทองพูน  อามาตย์เสนา สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

28 นายจตุรงค์  บัวชัยยา สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

29 นายอภิสิทธิ์  จันทร์หอม สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

30 นายบุญมี  โจมเสนาะ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

31 นายคําบาน  ทันท ี สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

32 นายจีระชัย  ใจบุญ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

33 นายอํานาจ  จันทร์หอม สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

34 นายฉลอง  พงษ์หนองพอก สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

35 นายสาย  อินทร์โสภา สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

36 นายทองเลื่อน  หาจันทร์ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 
 



37 นายจักขีน  สระใหญ ่ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

38 นายอดิศักดิ ์ สร้อยทอง สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

39 นายบุญช่วย  บุราณรมย์ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

40 นายลุน  พิมพ์สําราญ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

41 นายประเสรฐิ  นาคินชาต ิ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

42 นายประธาน  แก้วประเสรฐิ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

43 นายโสวัฒ  ไชยสงคราม สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

44 นายอํานาจ  ทองจันทร์ สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

45 นายสิทธิศักดิ ์ คาทิพาท ี สมาชิก อบต. ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 หลักเกณฑ์ใหมใ่นการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง  
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา  จํานวน  50  คน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา  ที่ได้รับการอบรม  จํานวน  45 คน 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการอบรมร้อยละ   90       
 


