รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/สมัมนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง
ที่
1 นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

2

พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา

สถานที่ฝึกอบรม

- โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์

25 ม.ค. 63

- โรงแรมทองธารินทร์ อ. เมือง จ.สุรินทร์

- หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 81
- หลักสูตรกระบวนการขั้นตอนการแก้ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) วิธีจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
- โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน
- หลักสูตร การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากระบบ
E-plan แนวทางปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่า
ด้วยการจัดทำแผน

26 ม.ค.21 ก.พ.- 63
1 - 3 มิ.ย.63

- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

19-22 ก.พ.63

-โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
-โรงแรมเนวด้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

19-21 ต.ค.63

- โรงแรมเนวาด้า อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หมาย
เหตุ

ลำดับ
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง
ที่
3 จ.อ.นิรันดร์ บุญเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

4

นางสาวนิษา มัทธุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา

- โครงการอบรมสัมมนาการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
- หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ อปท.และ
การบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2
-โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ
เสริมทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน อปท.

2-4 ส.ค. 63

- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

13-15 มิ.ย 63

- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

22-24 พ.ย. 63

- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

-หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน
10 - 11 ต.ค. 63
ระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ 2
-หลักสูตรการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
28 - 30 ต.ค. 63
2559 ตามกฎหมายประกอบการปรับปรุงบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS
-หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ 9-10 เม.ย. 63
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 32

สถานที่ฝึกอบรม

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คลองหนึ่ง)
จังหวัดประทุมธานี
-โรงแรมเอสดีอเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
-โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

หมาย
เหตุ

5

6
7

นางสาวสุธาสินี พลเศพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร บูรณ์เจริญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
นายธราพงษ์ สาลีงาม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ

-หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ 9-10 เม.ย. 63
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 32
-หลักสูตรกระบวนการขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม 1 – 3 มิ.ย. 63
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) วิธีจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563
- หลักสูตรการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย 19 - 21 ต.ค.63
ใช้ข้อมูลในระบบ E-plan และแนวทางปฏิบัติ
ใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
(One-plan) พร้อมเทคนิคการจัดทำ/การ
ทบทวน/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(ฉบับปัจจุบัน)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบัญชี 9 – 11 มี.ค. 63
คอมพิวเตอร์(e-LASS)

โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

- การแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับชาติ

- โรงแรมอสุนีย์แกรนด์คอนเวนชั่น จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๐ – ๒๒ ก.ค. 63

- โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน

- โรงแรมเนวาด้า
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- ห้องประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง
ที่
8 นางสาววรัญญา บุญมาก
นักวิชาการเงินและบัญชี
9

นายสายโรจน์ ยอดอินทร์
(นักบริหารงานช่าง)

10

นางประภัสสร ผิวหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)

11

12

นางสาวณัฐชิญา สมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวลดวัลย์ สุขเกษม
นิติกรปฏิบัติการ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา

สถานที่ฝึกอบรม

- โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กร ๔ - ๗ สิงหาคม 63 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
หลักสูตร ทบทวนอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ตามม. 39 ทวิ และ ม.39 ตรี และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีองค์ความรู้ เรื่องพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4
ด้าน
- โครงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 28

25 - 2๗ มิ.ย. 63 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงแรมแมนดาลิน โกเดินวัลเล่ย์แอนรีสอร์ท
เขาใหญ่
10 ม.ค. 63

- สบายดีโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

30-31 มี.ค. 623

- โรงแรมเฮอร์มิเทธ รีสอร์ท แอนสปา จังหวัด
นครราชสีมา
- สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

22 ก.ย -20
ต.ค.63

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน 9-11 มี.ค 63
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
-หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุตาม
3-5 ก.ย. 63
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฉบับใหม่
- หลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 32
22 ก.ย. -18 ต.ค.
62
- หลักสูตรงานก่อสร้างที่ต้องมีผู้ควบคุมงานฯ
6 – 8 ก.ค. 63
แนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างฯปัญหา วิธีแก้ไข การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฝึกทบทวน

- ห้องประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

หมาย
เหตุ

13. นายวนัส พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
14

นางสาวจริยา แก้วเชียว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ระบบ e-Market ระบบ e-Bidding (ใหม่) และ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
-หลักสูตรการพัฒนากระบวนการดำเนินคดี
-หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฉบับใหม่
- การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 85

3-5 ก.ย. 63

11-16 ม.ค. 63

8-13 พ.ย.63

- โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

- โรงแรมริเวอร์ไซด์ 195 ถนนราชวิธี เขตบาง
พลัด กรุงเทพ
-สถาบัณพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลำดับ
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง
ที่
15. นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยช่วย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา

สถานที่ฝึกอบรม

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
- โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้าน
การศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2563

9 - 11 มี.ค 63

- ห้องประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑ - ๒ ส.ค. 63

- โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ

16

นางบัวสอน แสนสุข
ครู คศ. 2

- โครงการมหัสจรรย์สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อรับการสนับสนุน (สสส)

๓ – 7 ก.ค. 63

- โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม

17

นางนงลักษณ์ พวงบุญ
ครู คศ. 12

- โครงการมหัสจรรย์สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อรับการสนับสนุน (สสส)

๓ – 7 ก.ค. 63

- โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม

18

นางสุนี ทอนชัย
ครู ระดับ คศ 2

- โครงการมหัสจรรย์สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อรับการสนับสนุน (สสส)

๓ – 7 ก.ค. 63

- โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม

19

นางสาวธัญญนิษฐ์ แสนกล้า
ครู ระดับ คศ 2

- โครงการมหัสจรรย์สร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อรับการสนับสนุน (สสส)

๓ – 7 ก.ค. 63

- โรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม

สรุปข้อมูลการเข้ารับการอบรมความรู้ในสายงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ประเภท

จำนวนพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานเทศบาล

18

15

พนักงานครูเทศบาล

4

4

รวม

22

19

สรุปข้อมูลเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
1. บุคลากรทั้งหมด............22............คน
2. เข้ารับการฝึกอบรม........18..........คน
3. คิดเป็นร้อยละ.............86%.............

คิดเป็นร้อยละ

86 %

