
หนา้ท ี1 จาก 7

หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบติัราชการ

1 บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาล
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 25

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวพิมพพร เริงทัย
3. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
4. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
3. นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
4. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 - 22 ม.ิย. 2561

2 หลักการและวิธีการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 25

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวพิมพพร เริงทัย
3. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
4. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
3. นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
4. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 - 22 ม.ิย. 2561

3 งานธุรการและงานสารบรรณ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม และการสอนงาน ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 25

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวพิมพพร เริงทัย
3. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
4. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
3. นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
4. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 - 22 ม.ิย. 2561

" นายจางมีหนาท่ีนําสงเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 
2560 ตองทําอยางไร "

1. นางเสาวณี แสงไชย
2. นางชณัฐติกานต เดชมา

1. เจาพนักงานธุรการ / สํานักปลัด
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ / สํานักปลัด

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กทม.

/ 30 พฤษภาคม 2562

4 กลยุทธการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ใหประสบความสําเร็จ

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสอนงานกลุมทํางาน 
และการศึกษาดูงาน

โครงการลดการใชพลังงานในภาครัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนที่ 2

1.นายเนรมิตร ชูมก 1. หัวหนาฝายอํานวยการ / สํานักปลัด หองประชุมดาราพรรณราย 
โรงแรมชัยนาทธานี 

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
/ 26 มกราคม 2561

5 กฎหมายเบ้ืองตนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล

พนักงานเทศบาล 
ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 25

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวพิมพพร เริงทัย
3. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
4. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
3. นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
4. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 - 22 ม.ิย. 2561

โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย 
และการสรางคานิยมปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการ

และเจาหนาที่ของรัฐจังหวัดชัยนาท

1. นางสาวชณัฐติกานต เดชมา
2. นางสาวปณณพร ตันธีระพงศ

1. เจาพนักงานธุรการ /กองชาง
2. นักวิชาการสาธารณสุข / สํานักปลัด

ณ หองประชุมสุวรรณาวลัย 
โรงแรมสุวรรณาริเวอรไซดรีสอรท ชัยนาท

ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท / 6 มีนาคม 2563

6 การสรางวัฒนธรรมการใหบริการท่ีเปนเลิศ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน

ในสํานักงาน

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และการสอนงาน

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 25

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวพิมพพร เริงทัย
3. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
4. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
3. นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
4. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 - 22 ม.ิย. 2561

ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา
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ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

การสงเสริมการเรียนรูของพนักงานโดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning)

พนักงานเทศบาล
พนักงานจางทุกตําแหนง

ลงทะเบียนเรียนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning)

1. วิชากฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ
2. วิชาระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วิชาหนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
4. วิชาการเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
5. วิชาการบริการท่ีเปนเลิศ
6. วิชาการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน

นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว นักรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)

/ 33 ชั่วโมง 
(มกราคม - มีนาคม 2562)

1. วิชากฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ
2. วิชาระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วิชาหนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
4. วิชาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
5. วิชาการบริการท่ีเปนเลิศ
6. วิชาการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน

นางสาวสลิลทิพย คชวงษ นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)

/ 27 ชั่วโมง 
(มกราคม - มีนาคม 2562)

1. วิชากฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ
2. วิชาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
3. วิชาหนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
4. วิชาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
5. วิชาการบริการท่ีเปนเลิศ
6. วิชาการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน

นางสาวพิมพพร เริงทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)

/ 24 ชั่วโมง 
(มกราคม - พฤษภาคม 2562)

1. วิชาการบริการท่ีเปนเลิศ
2. วิชาการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน
3. วิชาคุณธรรมสําหรับขาราชการ
4. วิชาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
5. วิชากฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ
6. วิชาความรูเก่ียวกับราชการไทย
และการเปนขาราชการ

นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)

/ 18 ชั่วโมง 
(มกราคม - กรกฎาคม 2562)

1. วิชาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
2. วิชาหนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
3. วิชาการเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
4. วิชาหลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ถูกตอง
5. วิชาคุณธรรมสําหรับขาราชการ
6. วิชาการบริการท่ีเปนเลิศ

นางชณัฐติกานต เดชมา เจาพนักงานธุรการ/กองชาง ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)

/ 36 ชั่วโมง 
(21 กุมภาพันธ 2563 - 4 สิงหาคม 2563)

1. วิชารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. วิชายุทธศาสตรชาติ 20 ป
3. วิชาพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
4. วิชาพระราชบัญญัติกําหนดแผน
    และขั้นตอนการกระจายอํานาจ
5. วิชาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
     และการบริหารพัสดุภาครัฐ
6. วิชาหลักการและแนวคิดการใช
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร

นางสาวปณณพร ตันธีระพงศ นักวิชาการสาธารณสุข/สํานักปลัด ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(HRD: e-Learning)
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ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

7 การจัดวางระบบความสัมพันธและประสานความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ภูมิภาค และภาคประชาชน

พนักงานเทศบาล 
ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และการสอนงาน

หลักสูตร "การเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งและ
กฎหมายจัดตั้งทองถิ่นฉบับใหม การเพ่ิมประสิทธิดภาพ

ในการประชุมสภาทองถิ่น"

1. นายเนรมิตร ชูมก หัวหนาฝายอํานวยการ / สํานักปลัด ณ โรงแรม บุษราคัม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
/ 16 -18 สิงหาคม 2562

8 หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นบรรจุใหม

พนักงานเทศบาลท่ีบรรจุใหม การอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 63

นางสาวพรสุดา ศรีศักดิ์นอก เจาพนักงานจัดเก็บรายได / กองคลัง สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 15 - 20 มีนาคม 2563

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 63

นางชณัฐติกานต เดชมา เจาพนักงานธุรการ / กองชาง สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 15 - 20 มีนาคม 2563

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม
รุนท่ี 67

นางสาวปณณพร ตันธีระพงศ นักวิชาการสาธารณสุข / สํานักปลัด สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถิ่น
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 12 - 17 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

1 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลทุกคน การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

จัดทํารายงานการเงินประจําป ประกอบการเงิน
และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร

ของ อปท. (e-lass)

1. นางสาวนพรัตน บุษบรรณ
2. นางสาวกาญจนา วงศอินตะ
3. นางนฤมล ไตรแสง

1.ผูอํานวยการกองคลัง / กองคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี / กองคลัง
3.เจาพนักงานพัสุด / กองคลัง

โรงแรมริเวอรไซด 
เขตบางพลัด กทม. 

/ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560

การแปลงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ไปสูการปฏิบัติในบริบทของ อปท. 

การทบทวน/แกไข แผนพัฒนาการศึกษา 4 ป 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

การใชจายเงินในการจัดการศึกษา และรายงานท่ีมิใช
กิจการของสถานศึกษา การจัดทําฎีกา 

และการบันทึกบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก " รุนที่ 1 "

1. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ
2. นางวชิราภรณ เบญจรส
3. นางนัฏฐาภรณ ยอดดําเนิน
4. นางพิมพใจ ยอดดําเนิน
5. นางสาวสุขุมา จั่นหนู
6. นางรุงรัตน เตโช
7. นางสาวแสงเดือน กลอมยงค

1. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด
2. ครู / สํานักปลัด
3. ครู / สํานักปลัด
4. ครู / สํานักปลัด
5. ครู / สํานักปลัด
6. ครู / สํานักปลัด
7. ครู / สํานักปลัด

โรงแรมแฟนตาซี รีสอรท 
จังหวัดชัยนาท

/ 2 - 4 ม.ีค. 2561

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาลครั้งท่ี 1 ประจําป 2561

1. นางสาวโสภา จันทรลําภู
2. นางสาวกาญจนา วงศอินตะ

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง / กองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี / กองคลัง

โรงแรมลพบุรีอินทร 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

/ 24 มีนาคม 2561

เทคนิคและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ระบบแทง ความกาวหนา การเลื่อนระดับ 

การไดรับเงินเดือนกรณีตางๆ 
และสิทธิสวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด โรงแรมเอส.ด.ีอเวนิว กทม. 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ 25 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561
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ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหนาท่ี

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุนที่ 3

1. นางสาวแสงเดือน กลอมยงค
2. นางสาวสุขุมา จั่นหนู
2. นางสุรัตน ชูมก

1. ครู / ศพด.วัดโคกดอกไม สํานักปลัด
2. ครู / ศพด.วัดอารีทวีวนาราม สํานักปลัด
3. ครู / ศพด.บานเทพรัตนวนาราม

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
/ 26 - 29 พฤษภาคม 2563

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนยบริการขอมูล
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2562

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

1. นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
2. นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

ณ โรงแรมสุวรรณาริเวอรไซดรีสอรท 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 / 24 - 26 มิถุนายน 2562

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 

ประจําป 2562

1. นางนฤมล ไตรแสง
2. นางสาวฐาปนี ศรีแยม

1. เจาพนักงานพัสดุ / กองคลัง
2. คนงานทั่วไป / สํานักปลัด

ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
 / 20 - 24 พฤษภาคม 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุนท่ี 4

1. นางวชิราภรณ เบญจรส
2. นางรุงรัตน เตโช

1. ครู / สํานักปลัด
2. ครู / สํานักปลัด

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

/ 30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจําป 
พ.ศ. 2562 รุนท่ี 1

1. นางวชิราภรณ เบญจรส
2. นางสาวสุขุมา จั่นหนู

ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด

ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร

/ 22 - 24 กรกฎาคม 2562

โครงการ "ยกระดับขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
จังหวัดชัยนาท เพ่ือการจัดการศึกษาและรองรับ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล" 
ประจําปงบประมาณ 2562 (เพ่ิมเติม)

1. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด ณ หองประชุมนันทภรณ แฟนตาซีรีสอรท อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 / 4 กันยายน 2562

โครงการฝกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัย รุนที่ 42"

1. นางวชิราภรณ เบญจรส ครู / สํานักปลัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลกรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี
 / 8 - 22 กันยายน 2562

โครงการฝกอบรมการจัดทํารายงานการเงินประจําป ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) เพ่ือเตรียมความพรอมในการบันทึกบัญชีให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐ ประจําป 2563

1. นางสาวอุไร ออนกล่ํา
2. นางนฤมล ไตรแสง

1. ผูอํานวยการกองคลัง / กองคลัง
2. เจาพนักงานพัสดุ / กองคลัง

ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

 / 17 -19 ธันวาคม 2562
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ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฏิบัติงาน

ดานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําป 2563 รุนท่ี 7

1. นางนฤมล ไตรแสง เจาพนักงานพัสดุ / กองคลัง ณ โรงแรมบียอนด สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ 
85 แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร /

 22 - 24 มกราคม 2563

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
ปฐม สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561

1. นางพิมพใจ ยอดดําเนิน ครู / สํานักปลัด ณ โรงแรมรอยลั ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 
/ 8 - 13 ก.พ. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนายจางเพ่ือจัดทําขอมูล
และจายเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ประจําป 2563

นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว นักทรัพยากรบุคคล/สํานักปลัด ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 3 ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
/ 19 กุมภาพันธ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะเพ่ือสราง
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. นางราตรี เทียนบาง
2. นางปณณพร ตันธีระพงศ

รองปลัดเทศบาล
นักวิชาการสาธารณสุข / สํานักปลัด

ณ โรงแรมเวล อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

/ 21 ก.พ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย จังหวัดชัยนาท

1. นางนัฏฐาภรณ ยอดดําเนิน ครู / สํานักปลัด ณ หองประชุม 503 ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
/ 25 - 27 ก.พ. 2563

การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการ 
และการติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ทองถิ่น

1. นางสาวปณณพร ตันธีระพงศ นักวิชาการสาธารณสุข/สํานักปลัด ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

/ 10 กรกฎาคม 2563

ประชุมซักซอมการปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ประจําเดือน กรกฎาคม 2563

1. นายราเชน กลิ่นหอมเชียง
2. นางราตรี เทียนบาง
3. น.ส.วัลธนิสรณ แสงวันทอง
4. น.ส.อุไร ออนกล่ํา
5. นายรังสรรค เนตรนิยม
6. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว

1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/สํานักปลัด
4. ผูอํานวยการกองคลัง/กองคลัง
5. ผูอํานวยการกองชางกองชาง
6. นักทรัพยากรบุคคล/สํานักปลัด

ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลดงคอน
/ 15 กรกฎาคม 2563

ประชุมซักซอมการปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ประจําเดือน สิงหาคม 2563

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว นักทรัพยากรบุคคล/สํานักปลัด ณ หองประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท

/ 7 สิงหาคม 2563



หนา้ท ี6 จาก 7

ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบของพนักงานจาง

พนักงานจางที่รับผิดชอบงานและใช
ทักษะเฉพาะดาน

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตร/คูมือ 
สงเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจําปงบประมาณ 

2562

1. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
2. นางสาวนันทพร กลิ่นกุหลาบ

นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด

ณ โรงแรมชวาลัน รีสอรท 
อําเภอดอนตูน จังหวัดนครปฐม 
/ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

3 การจัดทําแผนที่ภาษี ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง/หัวหนาสวนงานการคลัง

ผอ.กองชาง/หัวหนาสวนโยธา
เจาพนักงานจัดเก็บรายได

นายชางโยธา พนักงานเทศบาล ที่มีหนาท่ี
ในการจัดทําแผนท่ีภาษีเก็บภาษี

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

การจัดทําโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง รุนท่ี 34

1. นางสาวพรสุดา ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวฐาปนี ศรีแยม

เจาพนักงานจัดเก็บรายได / กองคลัง
พนักงานจางทั่วไป

ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก /
14 - 16 มกราคม 2563

4 การจัดเก็บภาษี การเรงรัดภาษี และการบังคับ
ผูคางชําระภาษี

ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง/หัวหนาสวนงานการคลัง

นิติกร

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

"หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เทคนิคการจัดเก็บภาษี วิธีการวัดขนาด และการ

วิเคราะหประเภทอัตราภาษีปาย ทิ้งทวนการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

เปนปสุดทาย"

1. นายราเชน กลิ่นหอมเชียง
2. นางนฤมล ไตรแสง
3.  นายบัณฑิตย ศรีทอง

ปลัดเทศบาล
เจาพนักงานพัสุด / กองคลัง
นายชางโยธา / กองชาง

โรงแรม รอยลั ซิตี้ กทม. 
/ 7 - 9 มิถุนายน 2562

หลักสูตร "สรุปสาระสําคัญ แนะแนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บทรัพยสินที่เขาขายตองรับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง การคํานวณฐานภาษี ขั้นตอนการจัดเก็บ
ภาษีปายตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 

2562" รุน 1 - รุนท่ี 5

1. นางราตรี เทียนบาง รองปลัดเทศบาล ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
/ 15 -17 พฤศจิกายน 2562

5 เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงาน
กอสราง

ผอ.กองคลัง/หัวหนาสวนโยธา 
นายชางโยธา

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือ
รองรับกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดวยโป
รแกมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS)

1. นายบัณฑิตย ศรีทอง นายชางโยธา / กองชาง โรงแรมริเวอรไซด 
เขตบางพลัด กทม. 

/ 6 - 10 กันยายน 2561

6 การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล
/หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาฝายนิติกร 

และบุคลากร

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การรักษาวินัย และกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดชัยนาท 

ประจําปงบประมาณ 2561

1. นายราเชน กลิ่นหอมเชียง
2. นางราตี เทียนบาง
3. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
4. นางสาวพิมพพร เริงทัย
5. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
6. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวิชาการศึกษา / สํานักปลัด

โรงแรมแฟนตาซี รีสอรท 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

จัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยนาท 
/ 18 - 20 กันยายน 2561

7 การดําเนินการความรับผิดทางละเมิด ปลัด/รองปลัดเทศบาล
/หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาฝายนิติกร 

และบุคลากร

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ความรับผิดทางละเมิดเก่ียวกับการเงิน การคลัง และการ
พัสดุของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวย

ระบบทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web 
Conference)

1. นางสาวอุไร ออนกล่ํา ผูอํานวยการกองคลัง ณ หองประชุมธรรมจักร (501) 
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
/ 14 กรกฎาคม 2563



หนา้ท ี7 จาก 7

ตาํแหนง / สังกดั
สถานท่ี 

/ ระยะเวลาการอบรม

รายงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ. 2561 - 2563)

เทศบาลตําบลดงคอน อาํเภอสรรคบุรี จังหวัดชยันาท

ท่ี หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตวัชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ท่ีไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

8 การพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลทุกคน การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LASS) 

ประจําป 2562

เจาพนักงานพัสุด / กองคลัง โรงแรมริเวอรไซด 
เขตบางพลัด กทม. 

/ 20 - 24 พ.ค. 2562

หลักสูตรดานการบริหาร

1 การบริหารงานเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล การอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

" ทศวรรษใหมการปกครองสวนทองถิ่นไทย " 1. นางราตรี เทียนบาง รองปลัดเทศบาล โรงแรมสวนนงนุชพัทยา 
ตําบลนาจอมเทียน 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
/ 21 -25 เมษายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. นายเนรมิตร ชูมก
2. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว

หัวหนาฝายอํานวยการ
นักทรัพยากรบุคคล

ณ หองประชุมนันทภรณ แฟนตาซีรีสอรท อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

/ 18 กันยายน 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา (หลักสูตรวิทยากรดานสุขาภิบาลอาหารตาม

กฎหมายสาธารณสุข) และเชิดชูเกียรติเครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 3 ปงบประมาณ 2563

1. นายเนรมิตร ชูมก หัวหนาฝายอํานวยการ ณ หองประชุมแพลทตินัมฮอลล ชั้น 2 
โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท แอนดสปา 

อ.เมือง จ.นครสวรรค
/ 25 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

1 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงาน
เทศบาล

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา
การสอนงาน กรณีศึกษา 

กลุมทํางาน กิจกรรมพัฒนาจิต

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และตอตาน
การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2561

1. นายราเชน กลิ่นหอมเชียง ปลัดเทศบาล ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ กทม.
/ 13 - 15 ม.ิย. 2561

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2563

1. นายเนรมิตร ชูมก หัวหนาฝายอํานวยการ / สํานักปลัด ณ หองรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ตําบลบานใหม 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

/24 ม.ค. 2563


