
สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 

1 สายงานบริหารงานท้องถิ่น      
 ว่าท่ีร้อยโทวรชัยวุฒิสารสกลุ ปลัดเทศบาล  โครงการอบรม “การจดัเก็บภาษตีาม 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจดัเก็บภาษีให้
มีประสิทธิภาพ   

25 ธันวาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” (Local personnel 
Administration) รุ่นที่ 15  

8-13 มีนาคม 
2563  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี  

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1  

27 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 

    โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
ท้องถิ่น”  

16-18 กันยายน 
2563  

ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตำบล
หมื่นไวย อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

 นายจักรภพ  เดชสุขพงษ ์ รองปลัดเทศบาล  โครงการอบรม “การจดัเก็บภาษตีาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจดัเก็บภาษีให้
มีประสิทธิภาพ   

25 ธันวาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
2 สายงานบริหารงานทั่วไป 

นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์  
 
หัวหน้าสำนักปลัด  

 
สำนักปลดั 

 
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
13-15 ธันวาคม 
2562  

 
ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

    โครงการอบรม “การจดัเก็บภาษตีาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และเทคนิคการ
จัดเก็บภาษีใหม้ีประสิทธิภาพ   

25 ธันวาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรม
วีวัน อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัยพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 
กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการท้องถิ่น”  

16-18 
กันยายน 
2563  

ณ โรงแรมสบายโฮเทล 
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

3 สายงานบริหารงานการคลัง 
นางสุกัญญา  แพงศร ี

 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
กองคลัง 

 
โครงการฝึกอบรมบคุลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ในรุ่นที่ 26  

 
4-6 
พฤศจิกายน 
2562 

 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร   

    โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร
เชิงวิชาการ “หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงิน ด้านการเงิน การคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการใหม่ และเทคนิคการปฏิบัติในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Laas) หลักยกเลิกบญัชีมือประจำปี 2563  

21-22 
ธันวาคม 2562  

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรม
วีวัน อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
3 สายงานบริหารงานการคลัง (ต่อ)     
 นางสุกัญญา  แพงศร ี ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1  

27 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. สายงานนักบริหารงานช่าง      
 นายชูยศ  ศรีวรขันธ ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง โครงการอบรม “การจดัเก็บภาษตีาม 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจดัเก็บภาษีให้
มีประสิทธิภาพ   

25 ธันวาคม 
2562 

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1  

27 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมในเขตจังหวัด
นครราชสมีา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรทีเ่ข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
4. สายงานนักบริหารงานช่าง 

นายชูยศ  ศรีวรขันธ ์ 
(ต่อ) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
กองช่าง 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

 
2 และ 9 กันยายน 
2563 

 
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 นางสาวณภัทชา  ชิดมะเริง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ 
SketchUP และ Profile builder เขียน
แบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา”  

5-7 กุมภาพันธ์ 
2563  

ณ โรงแรมสบาลโฮเทล 
จังหวัดนครราชสีมา 

5. สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

     

 พ.จ.อ.วีระศักดิ์ ซ้ายโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

6. สายงานนักบริหารงานการศึกษา      
 นางสาวศิริพร  ก้านขุนทด ผู้อำนวยการกองการศึกษา กองการศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 นายจิรวฒัน์  ปานชาต ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำ
สำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) 
และโปรแกรมบันทึกและคดักรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาเด็กสำหรับ
โรงเรียน (KidDiary School) ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รุ่นที่ 1  

27-29 
พฤศจิกายน 2562  

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร   
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
6. สายงานนักบริหารงานการศึกษา 

นายจิรวฒัน์  ปานชาต ิ
(ต่อ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

 
กองการศึกษา 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
2 และ 9 กันยายน 
2563 

 
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

7. สายงานนักทรัพยากรบุคคล 
นางสาวณิชภชา พรมขันธ ์

 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
สำนักปลดั 

 
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
13-15 ธันวาคม 
2562  

 
ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

    หลักสตูร “การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Local 
personnel Administration) รุ่นที่ 
14  

16-21 กุมภาพันธ์ 
2563 2563  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

8. สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสุริยงค์  ยืนยง  

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการ 

 
สำนักปลดั 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยง
ระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รุ่นที่ 13  

 
23-25 มีนาคม 
2563 

 
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
8. สายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ต่อ)     
 นายสุรยิงค์  ยืนยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ 
สำนักปลดั โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการ

ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยงระบบตดิตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – 
eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระยะที่ 1 รุ่นที่ 13  

1-3 กรกฎาคม 
2563  

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร   

    หลักสตูร “การจดัทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบ
แนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบยีบหนังสือ
สั่งการและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-Laas” รุ่นที่ 2  

10-12 
กรกฎาคม 
2563  

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอรต์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ี

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 
กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

9. สายงานนิติกร 
นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง 

 
นิติกรชำนาญการ 

 
สำนักปลดั 

 
โครงการอบรม “การจดัเก็บภาษตีาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 และเทคนิคการจดัเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ   

 
25 ธันวาคม 
2562 

 
ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
10. สายงานนักวชิาการเงินและบัญช ี      

 นางสาวศิรลิักษณ์ เชิดชูโชคสุข นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ กองคลัง โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ 
“หลักการเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงิน ด้านการเงิน การคลัง ให้
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ 
และเทคนิคการปฏิบตัิในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น (e-Laas) หลักยกเลิกบญัชีมือ
ประจำปี 2563  

21-22 ธันวาคม 
2562  

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

11. สายงานนักวชิาการจัดเก็บรายได้ 
นางพัชรินทร์ พ่วงช่วง 

 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 

 
กองคลัง 

 
โครงการฝึกอบรมบคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและ
สิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ในรุ่นที่ 26  

 
4-6 พฤศจิกายน 
2562 

 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร   

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
12. สายงานนักวชิาการพัสด ุ      

 นางจุรีพร   สมหงษ ์ นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ กองคลัง โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ 
“หลักการเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงิน ด้านการเงิน การคลัง ให้
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ 
และเทคนิคการปฏิบตัิในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น (e-Laas) หลักยกเลิกบญัชีมือ
ประจำปี 2563  

21-22 ธันวาคม 
2562  

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “กระบวนการดำเนินงาน
ด้านทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทำรายงานทรัพยส์นิ
ปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการ
จัดทำรายงานทะเบียนทรัพยส์ินเสนอ
หน่วยงานตรวจสอบ ข้ันตอนการ
ตรวจสอบ/การจำหน่าย/การลงจา่ย
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ
ประจำปี การเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำงบทรัพย์สินปีงบประมาณ 
2563” รุ่นที่ 5  

8-10 กุมภาพันธ์ 
2563  

ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์  
แกรนด์ โคราช อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
13. สายงานนักวชิาการสุขาภบิาล      

 จ่าเอกธณัช  สังข์แก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุข -   
14. สายงานนักพัฒนาชุมชน      

 นางสำราญ คำระกาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักปลดั โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social 
Welfare”  

17-19 กรกฎาคม 
2563  

ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

15. สายงานนักวชิาการศึกษา      
 นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา หลักสตูร “การจดัซื้อจัดจ้าง การบริหารพสัดุ 

การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำฎกีาของ
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นท่ี 5  

22-24 
พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

16. สายงานเจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวจุรีรตัน์ หมูส่ะแก 

 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
สำนักปลดั 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัยพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชย
มงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
2 และ 9 กันยายน 
2563 

 
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 นางเปรมฤดี  กนกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองช่าง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัยพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชย
มงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 นางนุชรินทร์  ชูหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา หลักสตูร “การจดัซื้อจัดจ้าง การบริหารพสัดุ 
การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำฎกีาของ
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นท่ี 5  

22-24 
พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัยพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชย
มงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
17. สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี      

 นางวิภารัตน์ ตอมพุทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน 

กองคลัง โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ “หลกัการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน ด้าน
การเงิน การคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการใหม่ และเทคนิคการ
ปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) 
หลักยกเลิกบัญชีมือประจำปี 2563  

21-22 ธันวาคม 
2562  

ณ ห้องประชุมวีวัน โรงแรมวี
วัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

18. สายงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      
 นางสิรภสัสร โสตะพราหมณ ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชำนาญงาน 
กองคลัง โครงการฝึกอบรมบคุลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ในรุ่นที่ 26  

4-6 พฤศจิกายน 
2562 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร   

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

19. สายงานนายช่างโยธา 
นายพิทักษ์ ประสพสินธุ์  

 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
กองช่าง 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ 
SketchUP และ Profile builder เขียน
แบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา”  

 
5-7 กุมภาพันธ์ 
2563  

 
ณ โรงแรมสบาลโฮเทล จังหวัด
นครราชสมีา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
19. สายงานนายช่างโยธา 

นายพิทักษ์ ประสพสินธุ ์
(ต่อ) 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
กองช่าง 

 
โครงการอบรมหลักสูตร “สาระสำคัญ 
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเตมิ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543)ฯ 
ฉบับล่าสดุ การออกคำสั่งตามร่าง
กฎกระทรวงแกไ้ขแบบคำสั่ง (แบบคำสั่ง
ใหม่) รวมทั้งร่างกฎกระทรวงแก้ไข
เพิ่มเตมิกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2528)ฯ การยื่นขออนุญาตก่อสรา้ง 
ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอ
ใบรับรองการก่อสร้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร” รุ่นที่ 3  

 
11-13 กันยายน 
2563  

 
ณ โรงแรมเจริญธาน ีขอนแก่น 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 นายวรวุฒิ  วินไธสง  นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ 
SketchUP และ Profile builder เขียน
แบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา”  

5-7 กุมภาพันธ์ 
2563  

ณ โรงแรมสบาลโฮเทล จังหวัด
นครราชสมีา 

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สำนัก/กอง หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
20. สายงานเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
     

 สิบเอกทรงศักดิ์ อุปรีศร ี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลดั โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

2 และ 9 กันยายน 
2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลไชยมงคล 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
 
 


