
หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

1 บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่
 25

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

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถ่ิน
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 ม.ิย  - 22 ม.ิย. 2561

2 หลักการและวิธีการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่
 25

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

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถ่ิน
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 ม.ิย  - 22 ม.ิย. 2561

3 งานธรุการและงานสารบรรณ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม และการสอนงาน ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่
 25

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

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถ่ิน
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 ม.ิย  - 22 ม.ิย. 2561

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

1. นางเสาวณี แสงไชย เจาพนักงานธรุการ / สํานักปลัด โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน
กทม.

/ 30 พฤษภาคม 2562

4 กลยุทธการนํานโยบายสูการปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จ

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสอนงานกลุมทํางาน และ
การศึกษาดูงาน

โครงการลดการใชพลังงานในภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สวนที่ 2

1.นายเนรมิตร ชูมก หัวหนาฝายอํานวยการ / สํานักปลัด หองประชุมดาราพรรณราย 
โรงแรมชัยนาทธานี 

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท
/ 26 มกราคม 2561

5 กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล

พนักงานเทศบาล 
ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่
 25

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

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถ่ิน
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 ม.ิย  - 22 ม.ิย. 2561

โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย และการสราง
คานิยมปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการและเจาหนาที่ของ

รัฐจังหวัดชัยนาท

1. นางสาวชณัฐติกานต เดชมา
2. นางสาวปณณพร ตันธีระพงศ

เจาพนักงานธรุการ /กองชาง
นักวชิาการสาธารณสุข / สํานักปลัด

ณ หองประชุมสุวรรณาวลัย 
โรงแรมสุวรรณาริเวอรไซดรีสอรท ชัยนาท

ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท

6 การสรางวฒันธรรมการใหบริการที่เปนเลิศ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ

สอนงาน

ปฐมนิเทศขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่
 25

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

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษษ / สํานักปลัด

สถาบันพัฒนาบุคคลกรทองถ่ิน
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

/ 18 ม.ิย  - 22 ม.ิย. 2561

7 การจัดวางระบบความสัมพันธและประสานความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวน
ภูมิภาค และภาคประชาชน

พนักงานเทศบาล 
ทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ

สอนงาน

หลักสูตร "การเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งและ
กฎหมายจัดตั้งทองถิ่นฉบับใหม การเพิ่มประสิทธดิภาพใน

การประชุมสภาทองถ่ิน"

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

หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ตําแหนง / สังกัด
สถานที่ 

/ ระยะเวลาการอบรม

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

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่ หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตัวชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ที่ไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา



ตําแหนง / สังกัด
สถานที่ 

/ ระยะเวลาการอบรม

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

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่ หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตัวชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ที่ไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

1 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลทุกคน การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

จัดทํารายงานการเงนิประจําป ประกอบการเงินและการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-lass)

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

ผูอํานวยการกองคลัง / กองคลัง
นักวชิาการเงินและบัญชี / กองคลัง
เจาพนักงานพัสุด / กองคลัง

โรงแรมริเวอรไซด 
เขตบางพลัด กทม. 

/ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560

การแปลงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ไปสูการปฏิบัติในบริบทของ อปท. การทบทวน/แกไข 
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ป การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ การใชจายเงินในการจัดการศึกษา 
และรายงานที่มิใชกิจการของสถานศึกษา การจัดทําฎีกา 
และการบันทึกบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก " รุนที่ 1 "

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

นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด

โรงแรมแฟนตาซี รีสอรท 
จังหวัดชัยนาท

/ 2 - 4 ม.ีค. 2561

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ประจําป 2561

1. นางสาวโสภา จันทรลําภู
2. นางสาวกาญจนา วงศอินตะ

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง / กองคลัง
นักวชิาการเงินและบัญชี / กองคลัง

โรงแรมลพบุรีอินทร 
อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี

/ 24 มีนาคม 2561

เทคนิคและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ระบบแทง ความกาวหนา การเลื่อนระดับ การไดรับ

เงินเดือนกรณีตางๆ และสิทธิสวสัดิการขาราชการสวน
ทองถิ่น

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

/ 25 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนยบริการขอมูล
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2562

1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว
2. นางสาวสลิลทิพย คชวงษ

นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

ณ โรงแรมสุวรรณาริเวอรไซดรีสอรท 
อําเภอเมือง จังหวดัชัยนาท

 / 24 - 26 มิถุนายน 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. นางวชิราภรณ เบญจรส
2. นางรุงรัตน เตดช

ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

/ 30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
แหงชาติ และการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจําป 
พ.ศ. 2562

1. นางวชิราภรณ เบญจรส
2. นางสาวสุขุมา จ่ันหนู

ครู / สํานักปลัด
ครู / สํานักปลัด

ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
/ 22 - 24 กรกฎาคม 2562

โครงการ "ยกระดับขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
จังหวัดชัยนาท เพื่อการจัดการศึกษาและรองรับ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล" ประจําปงบประมาณ 2562 
(เพ่ิมเติม)

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

 / 4 กันยายน 2562

โครงการฝกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็ก
เลก็ปฐมวัย รุนที่ 42"

1. นางวชิราภรณ เบญจรส ครู / สํานักปลัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลกรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8
 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง

 จังหวดัปทุมธานี
 / 8 - 22 กันยายน 2562



ตําแหนง / สังกัด
สถานที่ 

/ ระยะเวลาการอบรม

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

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่ หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตัวชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ที่ไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

โครงการฝกอบรมการจัดทํารายงานการเงินประจําป ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) เพ่ือเตรียมความพรอมในการบันทึกบัญชีให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐ ประจําป 2563

1. นางนฤมล ไตรแสง เจาพนักงานพัสดุ / กองคลัง ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 / 17 -19 ธนัวาคม 2562

โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฏิบัติงานดาน

พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2563 รุนที่ 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 โรงแรมรอยัง ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 
/ 8 - 13 ก.พ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะเพื่อสราง
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. นางราตรี เทียนบาง
2. นางปณณพร ตันธีระพงศ

รองปลัดเทศบาล
นักวชิาการสาธารณสุข / สํานักปลัด

ณ โรงแรมเวล อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

/ 21 ก.พ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็กปฐมวัย จังหวดัชัยนาท

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

2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่
รับผิดชอบของพนักงานจาง

พนักงานจางที่รับผิดชอบงานและใชทักษะ
เฉพาะดาน

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตร/คูมือ 
สงเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจําปงบประมาณ 

2562

1. นางสาวปทฐมิกา ปนเงิน
2. นางสาวนันทพร กลิ่นกุหลาบ

นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด

ณ โรงแรมชวาลัน รีสอรท 
อําเภอดอนตูน จังหวัดนครปฐม 
/ 24 - 26 กรกฎาคม 2562



ตําแหนง / สังกัด
สถานที่ 

/ ระยะเวลาการอบรม

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

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่ หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตัวชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ที่ไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

3 การจัดทําแผนที่ภาษี ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง/หัวหนาสวนงานการคลัง

ผอ.กองชาง/หัวหนาสวนโยธา
เจาพนักงานจัดเก็บรายได

นายชางโยธา พนักงานเทศบาล ที่มีหนาที่
ในการจัดทําแผนที่ภาษีเก็บภาษี

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

การจัดทําโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

1. นางสาวพรสุดา ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวฐาปนี ศรีแยม

เจาพนักงานจัดเก็บรายได / กองคลัง
พนักงานจางทั่วไป

ณ โรงแรมสีดารีสอรท จังหวัดนครนายก

4 การจัดเก็บภาษี การเรงรัดภาษี และการบังคับ
ผูคางชําระภาษี

ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง/หัวหนาสวนงานการคลัง

นิติกร

การอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

"หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธกีารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เทคนิคการจัดเก็บภาษี วิธีการวดัขนาด และการ

วเิคราะหประเภทอัตราภาษีปาย ทิ้งทวนการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนปสุดทาย"

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

ปลัดเทศบาล
เจาพนักงานพัสุด / กองคลัง
นายชางโยธา / กองชาง

โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. 
/ 7 - 9 มิถุนายน 2562

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

2562" รุน 1 - รุนที่ 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 การจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
รองรับกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดวยโป
รแกมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS)

1. นายบัณฑิตย ศรีทอง นายชางโยธา / กองชาง โรงแรมริเวอรไซด 
เขตบางพลัด กทม. 

/ 6 - 10 กันยายน 2561

6 การดําเนินการทางวนัิยพนักงานเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล
/หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาฝายนิติกร 

และบุคลากร

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การรักษาวนิัย และกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการ
ทางวนิัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวดัชัยนาท 

ประจําปงบประมาณ 2561

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

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคล / สํานักปลัด
นักวเิคราะหนโยบายและแผน / สํานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน / สํานักปลัด
นักวชิาการศึกษา / สํานักปลัด

โรงแรมแฟนตาซี รีสอรท 
อําเภอเมือง จังหวดัชัยนาท 

จัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัชัยนาท 
/ 18 - 20 กันยายน 2561

7 การดําเนินการความรับผิดทางละเมิด ปลัด/รองปลัดเทศบาล
/หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาฝายนิติกร 

และบุคลากร

การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ความรับผิดทางละเมิดเก่ียวกับการเงิน การคลัง และการ
พัสดุของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยระบบ
ทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web Conference)

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

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 การสมัมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การศึกษาดูงาน

" ทศวรรษใหมการปกครองสวนทองถ่ินไทย " 1. นางราตรี เทียนบาง รองปลัดเทศบาล โรงแรมสวนนงนุชพัทยา 
ตําบลนาจอมเทียน 

อําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี
/ 21 -25 เมษายน 2562



ตําแหนง / สังกัด
สถานที่ 

/ ระยะเวลาการอบรม

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

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่ หลักสูตร กลุมเปาหมาย
วิธีการพัฒนา 

(ตัวชี้วัด)
ชื่อหลักสูตร

ที่ไดรับเขาการอบรม
ผูเขารับการพัฒนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัคิการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารงานขององคกรปกครองสาวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. นายเนรมิตร ชูมก
2. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์แกว

หัวหนาฝายอํานวยการ
นักทรัพยากรบุคคล

ณ หองประชุมนันทภรณ แฟนตาซีรีสอรท อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท

/ 18 กันยายน 2562

หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

1 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกพนักงาน
เทศบาล

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางทุกตําแหนง

การอบรม การสัมมนา
การสอนงาน กรณศีึกษา กลุม

ทํางาน กิจกรรมพัฒนาจิต

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และตอตาน
การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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


