
แผนการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
 

จำนวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด      จำนวน  ๑๘  คน 
เข้ารับการฝึกอบรม      จำนวน  1๕  คน 
คิดเป็นร้อยละ    =  1๕/๑๘ x 100  =  ๘๓.๓๓ % 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสตูรการฝึกอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิทรัพย์ดำรง ปลัดเทศบาล - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

ให้แก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ รร.โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท 
จ.นม. 

 

พันจ่าเอกวัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล - วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ รร.สตาร์เวลล์บาหลี จ.นม.  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดที่
รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ รร.อเล็กซานเดอร์ กทม.  

- การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ รร.สบายโฮเทล จ.นม.  

นางสาวชลิดา  อภิทรัพย์ดำรง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ รร.สบายโฮเทล จ.นม.  



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสตูรการฝึกอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
นางสาวพนาวัลย์  เชิญกระโทก นักจัดการงานทะเบียน 

และบัตร 
- 

 
- -  

นางดวงพร  ฟักบุญเลิศ นิติกร - วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ รร.สตาร์เวลล์บาหลี จ.นม.  

- การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการ 
เหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๓ รร.วีวัน จ.นม.  

นางสาวอธิสรา  ไชยลาภ นักพัฒนาชุมชน - การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒๐ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ รร.เมืองทองธานี จ.นม.  

นางสาววรรณา  สอนคราม นักทรัพยากรบุคคล - การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ รร.สบายโฮเทล จ.นม.  

พันจ่าเอกบันลือ  จำนงดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ - ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโชคชัย รุ่นที่ ๒ 

๑ - ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ หอประชุม  
อ.โชคชัย จ.นม. 

 

นางสาวสาริกา  มอญกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ - ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโชคชัย รุ่นที่ ๒ 

๑ - ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ หอประชุม  
อ.โชคชัย จ.นม. 

 

นางเต็มดวง  แสงสุระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน การจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบแนวทางปฏิบัตใิหม่ของ
ระเบียบหนังสือสั่งการและรปูแบบโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e – LAAS 
 

๒๔ – 2๖ ก.ค. ๒๕๖๓ รร.เอสดี อเวนิว กทม.  



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสตูรการฝึกอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
นางสาวพรตะวัน  กิติจันวานิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง - เตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e – LAAS) และการจัดทำงบ
ทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ และแนวทางการบันทึกบัญชี
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และการจัดทำรายงานการเงินตาม
นโยบายบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๕ – 2๗ ก.ย. ๒๕๖๓ รร.เฟิร์สแปซิฟิก จ.ชลบุรี  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ รร.โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท  
จ.นม. 

 

นางสาวจุไรรัตน์  เที่ยงมนต์ นักวิชาการเงินและบัญชี - การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
e – LAAS ภายใต้การเชื่อมโยงกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจสอบที่
ถูกทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๘ - 20 ก.ย. ๒๕๖๓ รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้  
จ.ชลบุร ี

 

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่
ของระเบียบหนังสือสั่งการและรูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e – 
LAAS 
 

๑๔ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓ รร.สีมาธานี จ.นม.  

 



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสตูรการฝึกอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
นางดุจดาว  ศรีกสิกาญจน์ นักวิชาการพัสดุ - การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  

e – LAAS ภายใต้การเชื่อมโยงกับการเบิก 
จ่ายงบประมาณและการตรวจสอบที่ถูก
ทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๘ - 20 ก.ย. ๒๕๖๓ รร.แอมบาสเดอร์ซิตี้  
จ.ชลบุร ี

 

- การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง การ
จัดทำร่างขอบเขตงาน การจัดซือ้จัดจ้าง การ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง การแก้ไขสัญญา การกำหนด
ราคากลาง พัสดุและวิธีการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ ต้องการ ส่งเสริมสนบัสนุน การ
อุทธรณ์ การคืนพัสดุทีช่ำรุดหรือเสื่อมสภาพ 
การตรวจรับและตรวจการจา้ง การจำหน่าย
พัสดุ และจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๔ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓ รร.สีมาธานี จ.นม.  

นางสาวปรางค์ทิพย์  มุ่งกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และวิธีการงบประมาณเพื่อการใช้
จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถาน 
ศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๘ - 20 ก.ย. ๒๕๖๓ รร.ลายทอง จ.อุบลราชธานี  

- การบริหารงบประมาณ การอุดหนุน
หน่วยงานอ่ืนตามระเบียบอุดหนุนใหม่ และ
แนวทางการเบิกจ่ายด้วยระบบ KTB 
Corporate Online ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2 - 4 ก.ย. ๒๕๖๓ รร.ภูรัญญา จ.นม.  

 



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสตูรการฝึกอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
นางสาวพรนรินทร์  สิมเข้าจ้ำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 

 
- -  

นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก หัวหน้าฝ่ายการโยธา - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่ผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ รร.โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท  
จ.นม. 

 

- การบริหารงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับค่าได้ (ค่า K) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๓ 

๒๖ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ สถานีวิจัยลำตะคลอง  
จ.นม. 

 

นางสาวรัดเกล้า  ปีกกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ - 
 

- -  

จ่าเอกวิชัย  จิตรคง นายช่างไฟฟ้า - ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโชคชัย 
รุ่นที่ ๒ 

๑ - ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ หอประชุม  
อ.โชคชัย จ.นม. 

 

 


