
ล าดบั หลักสูตร

ที่ ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม

1 นายอภรัิกษ ์จลุศิริวฒันกลุ ปลัดเทศบาล กลาง 1.การจดัเกบ็ภาษ ีตาม พรบ .ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.2562 25 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

(นักบริหารงานท้องถิน่) และเทคนิคการจดัเกบ็ภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

2.การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่และสมาชิกสภาท้องถิน่ตามกฎหมายฯ 11-13 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมบรีุเทล อ าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย ์

3.การปฏบิติังาน และขอ้พงึระวงัในการใช้จา่ยเงินตามระเบยีบฯ สอบ 17-19 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะคอนวเีนี่ยน จงัหวดัขอนแกน่ 

ของ อปท. ใหเ้ปน็ไปตามขอ้ทักท้วงของหน่วยตรวจ

2 นายมงคล จนัทร์สุขศรี รองปลัดเทศบาล ต้น - - -

(นักบริหารงานท้องถิน่)

3 นายประสิทธิ ์หลอมประโคน หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น - - -

(นักบริหารงานทั่วไป)

4 จา่เอกสยมุภ ูจติรหาญ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 1.รวมพลังขบัเคล่ือนกลไกจงัหวดัสู่อ าเภอเพือ่ความปลอดภยัทางถนน 19 ธ.ค. 2562 ณ หอ้ง KORAT HALL 2

(นักบริหารงานทั่วไป) จงัหวดันครราชสีมา  หา้งสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

5 นางสาวสายชล ดีพมิาย นักจดัการงานทะเบยีนและบตัร ชก - - -

6 นางสาวกญัจนพร มีศิลป์ นักทรัพยากรบคุคล ชก 1.เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ ประจ าปี 13-15 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

งบประมาณ พ.ศ.2563 เกีย่วกบัรูปแบบ ขัน้ตอน และวธิกีารในการ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

เล่ือนต าแหน่งและระดับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ใหสู้งขึน้

2.หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ . เทศบาล และ 79- ก.พ. 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแกน่

อบต. (ใหม่) การปรับปรุงประดับต าแหน่งขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (ใหม่)

เทคนิคการเขยีนผลงานและวสัิยทัศน์เพือ่เล่ือนระดับและการประเมิน

ผลการปฏบิติังาน (ใหม่)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลประจ าป ีพ.ศ.2563 (ตอ่)

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่พนักงานเทศบาลทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

สงักัด เทศบาลต าบลเทพาลยั อ าเภอคง จงัหวัดนครราชสมีา

ชือ่ - สกุล ต าแหน่งปจัจุบนั ระดบั วัน เดอืน ปี สถานที่



ล าดบั หลักสูตร
ที่ ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม
6 นางสาวกญัจนพร มีศิลป์ นักทรัพยากรบคุคล ชก 3.แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบวา่ด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขยีน 28 ก.พ. - 1 มี.ค. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภเิษก 

(ต่อ) หนังสือราชการ การเขยีนโครงการฝึกอบรม /จดังานต่างๆ การจดัเกบ็ 2563 กรุงเทพมหานคร 

เอกสาร การท าลายเอกสาร และการบริหารงานธรุการในยคุดิจติอล

4.เจา้หน้าที่ของ อปท . ผู้ปฏบิติังานด้านบ าเหน็จบ านาญ 12-15 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563

5.การบริหารงานบคุคลขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 23-25 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมฟอร์จนู ราชพฤกษ ์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

6.การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศถกูต้อง   ตามพระราชบญัญติั 24-ก.ย.-63 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วา่ด้วยการกระท าผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ .ศ.2560  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

7 นางสาววนัวสิา ไพรณะรินทร์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก 1. การขบัเคล่ือนแผนพฒันาของ อปท . ในบริบทการติดตามและ 11-13 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท 

ประเมินผลใหเ้กดิประสิทธภิาพและแนวทางปฏบิติัอยา่งไรใหถ้กูต้อง อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

2.การจดัการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ 15-18 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ บางพลัด 

เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (e-Plan - eMENSCR) กรุงเทพมหานคร 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

3.การจ าแนกงบประมาณตามหมวดรายจา่ยในการจดัท างบประมาณ 17-19 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมโฆษะ  

รายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2564 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่

8 นางสาวพชัรีวรรณ ลิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 1.เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ ประจ าปี 13-15 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

(นักบริหารงานการคลัง) งบประมาณ พ.ศ.2563 เกีย่วกบัรูปแบบ ขัน้ตอน และวธิกีารในการ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

เล่ือนต าแหน่งและระดับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ใหสู้งขึน้

2.หลักการเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้จา่ยเงิน ด้านการเงินการคลัง 21-22 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

 ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบหนังสือส่ังการใหม่ ๆ และเทคนิคการปฏบิติั  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-Laas) 

หลักยกเลิกบญัชีมือประจ าป ี2563

3.การจดัเกบ็ภาษ ีตาม พรบ .ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.2562 25 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

และเทคนิคการจดัเกบ็ภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

หมายเหตุ
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ชือ่ - สกุล ต าแหน่งปจัจุบนั ระดบั วัน เดอืน ปี สถานที่



ล าดบั หลักสูตร

ที่ ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม

8 นางสาวพชัรีวรรณ ลิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 4.เจา้หน้าที่ของ อปท . ผู้ปฏบิติังานด้านบ าเหน็จบ านาญ 12-15 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(ต่อ) (นักบริหารงานการคลัง) ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563

4.การคิดค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา การจดัท างบประมาณ 28-30 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล 

รายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2564 โดยดึงโครงการที่มีในระบบ e-Plan อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

กระบวนการจดัท าขอ้มูลเงินเดือนจาก LHR การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ

จดัจา้งจากระบบ e-GP การท าฐานขอ้มูลภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และ

การเตรียมความพร้อมการปดิบญัชีเพือ่การจดัท าและรายงานทางการเงิน

ตามมาตรฐานบญัชีภาครัฐ และนโยบายบญัชีภาครัฐ

ในปงีบประมาณ 2564

5.เตรียมความพร้อมในการปดิบญัชีประจ าป ี2563 ในระบบบญัชีค 9-12 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ 

อมพวิเตอร์ของ อปท . (e-LAAS) และแนวทางการบนัทึกบญัชีเพือ่ให้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ 

ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ.2564  

9 นางประภาทิพย ์ณรงค์นอก หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 1.หลักการเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้จา่ยเงิน ด้านการเงินการคลัง 21-22 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

(นักบริหารงานการคลัง)  ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบหนังสือส่ังการใหม่ ๆ และเทคนิคการปฏบิติั  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-Laas) 

หลักยกเลิกบญัชีมือประจ าป ี2563

2.การจดัการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ 15-18 มี.คซ 2563 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ บางพลัด 

เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (e-Plan - eMENSCR) กรุงเทพมหานคร 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

3.เตรียมความพร้อมในการปดิบญัชีประจ าป ี2563 ในระบบบญัชีค 9-12 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ 

อมพวิเตอร์ของ อปท . (e-LAAS) และแนวทางการบนัทึกบญัชีเพือ่ให้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐ 

ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ.2564  
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ชือ่ - สกุล ต าแหน่งปจัจุบนั ระดบั วัน เดอืน ปี สถานที่ หมายเหตุ



ล าดบั หลักสูตร
ที่ ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม
10 นางรสศรินทร์ จติรหาญ เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ ชง 1.การจดัเกบ็ภาษ ีตาม พรบ .ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.2562 25 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

และเทคนิคการจดัเกบ็ภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

2.ฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เตรียม     22-24 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จงัหวดันครนายก

ความพร้อมรองรับการจดัเกบ็ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

3.เจาะประเด็นกฎหมายภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้างและใช้โปรแกรม 5-8 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมเมย ์ฟาวเวอร์ แกรนด์  

ประยกุต์จดัท าบญัชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ค านวณภาษี จงัหวดันครราชสีมา

 แจง้ประเมินภาษ ี(ภ.ด.ส.6,7 และ 8) และแจง้เตือนภาษค้ีางช าระ

ใหถ้กูต้องตามกฎหมาย

11 นางสุนิสา เชื่อมพงษ์ เจา้พนักงานพสัดุ ปง 1.แนวทางปฏบิติัตามระเบยีบวา่ด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขยีน 28 ก.พ. - 1 มี.ค. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภเิษก 

หนังสือราชการ การเขยีนโครงการฝึกอบรม /จดังานต่างๆ การจดัเกบ็ 2563 กรุงเทพมหานคร 

เอกสาร การท าลายเอกสาร และการบริหารงานธรุการในยคุดิจติอล

2.การคิดค่าเส่ือมราคา การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา การจดัท างบประมาณ 11-13 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์

รายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2564 โดยดึงโครงการที่มีในระบบ e-Plan  อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

กระบวนการจดัท าขอ้มูลเงินเดือนจาก LHR การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ

จดัจา้งจากระบบ e-GP การท าฐานขอ้มูลภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และ

การเตรียมความพร้อมการปดิบญัชีเพือ่การจดัท าและรายงานทางการเงิน

ตามมาตรฐานบญัชีภาครัฐ และนโยบายบญัชีภาครัฐ

ในปงีบประมาณ 2564

12 นายสันติ ท้าวนอก ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 1.แบบร่างประติมากรรม ศิลปะกบัท้องถิน่ คร้ังที่ 1 เพือ่การเตรียม 16-18 ธ.ค. 2562 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

(นักบริหารงานช่าง) ความพร้อม 1 Local 1st Art for Thailand Biennale Korat 2020 อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา

2.การจดัเกบ็ภาษ ีตาม พรบ .ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.2562 25 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมววีนั 

และเทคนิคการจดัเกบ็ภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

3.การบริหารงานพสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้งงานกอ่สร้าง การจดัท า 26-28 ก.พ. 2563 ณ สถานีวจิยัล าตะคอง 

แบบรูปรายการงานกอ่สร้างและการค านวณค่างานตามสัญญาจา้ง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

กอ่สร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2563
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12 นายสันติ ท้าวนอก ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 4.แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและกอ่สร้างอาคารเพือ่การอนุรักษ์ 10-ก.ค.-63 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 

(ต่อ) (นักบริหารงานช่าง) พลังงานส าหรับเจา้พนักงานท้องถิน่ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร จงัหวดันครราชสีมา

5.เจาะลึกกบัหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง เทคนิคการ 18-20 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ 

ตรวจรับงานอยา่งมืออาชีพภายใต้ระเบยีบกระทรวงการคลังและการปฏบิติั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 

หน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ

งานจา้ง และช่างผู้ควบคุมงานตามแนวทางการตรวจสอบของ สตง .

13 นายสุชาติ พว่งพุม่ นายช่างไฟฟา้ อส 1.การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศถกูต้อง   ตามพระราชบญัญติั 24 ก.ย. 2563 ณ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

วา่ด้วยการกระท าผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ .ศ.2560  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

14 นางกมลทิพย ์ชื่นหมื่นไวย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 1.การพฒันาศักยภาพบคุลากรท้องถิน่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมโฆษะ  

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่

2.การจ าแนกงบประมาณตามหมวดรายจา่ยในการจดัท างบประมาณ 17-19 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมโฆษะ  

รายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2564 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่

15 นางสาวธรีนาถ มีชื่อ นักวชิาการศึกษา ปก 1.หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ . เทศบาล และ 7-9 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแกน่

อบต. (ใหม่) การปรับปรุงประดับต าแหน่งขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (ใหม่)

เทคนิคการเขยีนผลงานและวสัิยทัศน์เพือ่เล่ือนระดับและการประเมิน

ผลการปฏบิติังาน (ใหม่)

16 นางสาวเปมิกา ศรีนอก ครู คศ.1 - - -

17 นางสาวอญัชนา ขอเสริมกลาง ครู คศ.1 1.การสร้างหน่วยการเรียนรู้อจัฉริยะ 4.0 และการจดัการเรียนการสอน 29-ส.ค.-63 ณ โรงแรมสบายโฮเทล 

ศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจทิัลแพลตฟอร์มการศึกษาระดับปฐมวยั จงัหวดันครราชสีมา 

 หลักสูตรพืน้ฐาน (หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบนัคุรุพฒันาระบบ

ออนไลน์ 23 ชั่วโมง รหสัหลักสูตร 621 161 152) เพือ่ใช้ประกอบการขอมี

และเล่ือนวทิยฐานะ
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18 จา่เอกสุรพงษ ์ประพฤติชอบ เจา้พนักงานประปา  - - -

จ านวนพนักงานเทศบาล 18 คน                        คิดเปน็ร้อยละ   72.23

เขา้รับการฝึกอบรม/อบรม ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 13 คน

จ านวนพนักงานเทศบาลตามสายงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี

สายงาน เฉพาะทีม่ผู้ีครองต าแหน่ง 14 สายงาน

        เขา้รับการฝึกอบรม/อบรม ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 13 สายงาน

คิดเปน็ร้อยละ 93.75
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