รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่
1

หลักสูตร/โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่

การฝกอบรมเรื่อง กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้ง

15 - 17 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นและกฎหมาย

โรงแรมเมืองลิกอร อ.เมือง

ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินกอน

จ.นครศรีฯ

จัดโดย

สมาคมขาราชการสวนทองถิ่น นายสุภาพ ภักดี
แหงประเทศไทย

การฝกอบรมเรื่อง การควบคุมและตรวจสอบภายใน

16-18 ตุลาคม 2563

การบริหารความเสี่ยง วินัยการเงินการคลัง และการ

โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ

บริหารงบประมาณภายใตระเบียบและหนังสือซักซอม

จ.สงขลา

นายวันชัย จันทรภักดี

รายการงานกอสราง มาตรฐานงานกอสราง
การคํานวนงานกอสราง และการบริหารสัญญาเพื่อลด
ขอผิดพลาดและขอทักทวงของ อปท.

25 - 27 ตุลาคม 2563
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

นักจัดการงานทั่วไป(ชก)

จพง.ธุรการ (ชง)

นางสาวนิชลักษณ รักษาแกว

จพง.ธุรการ (ชง)

นางวัฒนา แกวขวัญ

จพง.ธุรการ (ชง)

นางปญจมาพร รัตนมณี

จพง.ธุรการ (ปง)

แหงประเทศไทย

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

หนฝ.ติดตามและประเมินผล

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร

นักวิเคราะหนโยบายฯ(ชก)

นางสาวศิริพร โสภาพงศ

จพง.ธุรการ (ชง)

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง

หนฝ.ตรวจสอบภายใน

นางอุบล ขุนทอง
โครงการอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติในการจัดทํารูปแบบ

หนฝ.สงเสริมการมีสวนรวมฯ

นางสาวอมรรัตน รอดทองสุข

สมาคมขาราชการสวนทองถิ่น นางเสาวลักษณ กุณฑล

กระทรวงมหาดไทย
3

ตําแหนง

นางสาวณัฐญาดา อนุพงศ นักจัดการงานทั่วไป(ชก)

และหลังพนจากตําแหนง

2

ผูเขารับการอบรม

นายเสกสรรค ภักดีวานิช
นางสาวกุลสัมพันธ พรหมทอง

นวก.ตรวจสสอบภายใน(ชก)

ผอ.กองทรัพย
นายชางโยธา(อาวุโส)

หมายเหตุ

รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่
4

หลักสูตร/โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่

จัดโดย

โครงการฝกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงาน

รุนที่ 3

กรมสงเสริมการปกครอง

นางอารีย ทองจันทร

หนฝ.การเงิน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

11 - 14 พฤศจิกายน 2563

ทองถิ่น

นาสุชัญญา สุขเอก

นวก.การเงินและบัญชี(ชก)

ทองถิ่น (e-LAAS) ตามาตรฐานและนโยบายการบัญชี

โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ

นางกุลทิพา มหาสุข

นวก.การเงินและบัญชี(ชก)

ภาครัฐ ประจําป 2564

ผูเขารับการอบรม

นางสาววินัฏตา สุวรรณพงศ

ตําแหนง

นวก.คลัง (ชก)

นางพัชรี คงจันทร

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางอารีย สนธิเมือง

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางเกษร คชเชนทร

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางสุชิรา เรืองชวย

จพง.การเงินและบัญชี (ชง)

รุนที่ 5

นางสาวอมรรัตน คงบุญแกว

หนฝ.เรงรัดพัฒนารายได

18 - 21 พฤศจิกายน 2563

นางสาวนงคลักษณ แสนเดช

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางสุวรัตน คหะวงศ

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางสาวนาถอนงค แกวจํารัส

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางอุบล ขุนทอง

นวก.ตรวจสอบภายใน(ชก)

13 - 16 ธันวาคม 2563

นางสาวปุณยาพร ทองแกวเกิด

นวก.ตรวจสอบภายใน(ปก)

รุนที่ 14

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง

นวก.ตรวจสอบภายใน(ชก)

นางสาวจุฑาทิพย จันทรผอง

นวก.สาธารณสุข(ปก)

นางสาวทศพร ทรัพยมี

นวก.สาธารณสุข(ปก)

รุนที่ 12

20 - 23 ธันวาคม 2563
5

โครงการฝกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 87

22 - 27 พฤศจิกายน 2563

กรมสงเสริมการปกครอง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ทองถิ่น

ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมฯ

6

โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

โรงแรมเอเชียแอรพอรท จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2564

สํานักงบประมาณ

นางจุตติ ชมชื่น
นางสาวนฤมล กาญจนภักดิ์
นางสาวณปภัช รัตนภูมิ

ผอ.กองแผน
หนฝ.นโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายฯ (ชก)

หมายเหตุ

ลําดับที่
7

8

หลักสูตร/โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่

จัดโดย

โครงการฝกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือ

29 พฤศจิกายน -

กรมสงเสริมการปกครอง

พนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 88

4 ธันวาคม 2563

ทองถิ่น

ตําแหนง

หมายเหตุ

นางสาวชนิตา ไชยแกว

ครูผูชวย

รร.วัดสํานักขัน

นายวสันต นันทกาล

ครูผูชวย

รร.วัดสํานักขัน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

นางสาวสุภาลักษณ พอคา

ครูผูชวย

รร.วัดสํานักขัน

ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมฯ

นางสาวสุขใจ แชลิ่ม

ครูผูชวย

รร.ไมเรียงฯ

นางสาวอุชุมา ใจหาว

หนฝ.วินัยและสงเสริมฯ

โครงการฝกอบรมหลักสูตร การดําเนินการทางวินัย ความรับผิด

26 - 28 พฤศจิกายน 2563

กรมสงเสริมการปกครอง

ทางละเมิดของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น วิธีปฏิบัติ

โรงแรมเดอะทวินโลตัส

ทองถิ่น

ราชการทางปกครอง การดําเนินคดีทางปกครอง และกรณี

อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ผูเขารับการอบรม

นางสาวนิสาชล รักพลับ
นางสาวทิพวรรณ คงศาลา

นิติกร (ปก)
หนฝ.วินัยและสงเสริมฯ

ศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครอง

9

โครงการฝกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รุนที่ 1
7 - 9 ธันวาคม 2563
โรงแรมเมืองลิกอร จ.นครศรีฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวชนิตา ไชยแกว

ครูผูชวย

รร.วัดสํานักขัน

นางสาวสุภาลักษณ พอคา

ครูผูชวย

รร.วัดสํานักขัน

นางสาวทศพร ทรัพยมี
นายชัยนุวัฒน อุบลจันทร

นวก.สาธารณสุข(ปก)
จพง.ปองกันฯ (ชง)

นางสาวจิราภรณ ไชโย

จพง.ธุรการ (ชง)

นางสาวสุปณีย หนูเนตร

จพง.ธุรการ (ชง)

นางสาวสุจิตรา วังบุญคง

จพง.ธุรการ (ปง)

นางฐาปนัท จันทอง

จพง.ธุรการ (ชง)

นางขนิษฐา หนูพันธ

จพง.ธุรการ (ปง)

นางสาวสุพรรณี เพ็งจันทร

จพง.ธุรการ (ปง)

รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่

หลักสูตร/โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่

จัดโดย

ผูเขารับการอบรม

รุนที่ 2

นางสาวสุขใจ แซลิ่ม

ครูผูชวย

14 - 16 ธันวาคม 2563

นายวสันต นันทกาล

ครูผูชวย

นางสาวจุฑาทิพย จันทรผอง

10

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน

รุนที่ 2

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ

7 - 9 ธันวาคม 2564

ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

11

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการดวยอิเล็ก
ทรอนิกส ประจําป 2564

12

โครงการอบรมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รุนที่ 2
23 - 24 ธันวาคม 2563

นางดลฤดี มีชนะ

จพง.ธุรการ (ปง)

นายวุฒิศักดิ์ นาคัน

นายชางโยธา(ชง)

นางปาณิศา ใจหาว

นายชางโยธา(อาวุโส)

นายธรรมรงค ปานเกลี้ยง

นายชางเครื่องกล(ปง)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นางสาวเสาวลักษณ กุณฑล

หัวหนาฝายงบประมาณ

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร

นักวิเคราะหนโยบายฯ(ชก)

นายสหรัฐ ทองนอย

นายชางโยธา(ชง)

นายจตุรงค ยอดผกา

นายชางโยธา(ชง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

รุนที่ 3
25 - 27 ธันวาคม 2563

หนี้สิน ทุน รายได รายจาย บันทึกตรวจรับตั้งหนี้เพื่อ

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐฯ

นวก.สาธารณสุข(ปก)

โรงแรมเอเชียรแอรพอรท จ. ปทุมธานี

"เจาะลึกวิธีคิด วิเคราะห การเลือกชื่อบัญชี สินทรัพย
บันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ตําแหนง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นางฐิติมา จินดานคร
นางจรีย ลิขิตธรรมวาณิช

นักวิชาการคลัง (ชก.)
จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

หมายเหตุ

รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่
13

หลักสูตร/โครงการ
fโครงการฝกอบรมหลักสูตร "การบันทึกบัญชีเบื้องตน

ระยะเวลา/สถานที่
รุนที่ 1

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูเขารับการอบรม

ตําแหนง

นางศุภวราภรณ หนูเอียด

หัวหนาฝายการบัญชี
นวก.เงินและบัญชี(ชก)

ดวยระบบโดยใช excel สําหรับหนวยงานใตสังกัด

12 - 14 กุมภาพันธ 2564

นางกุลทิพา มหาสุข

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียน ศูนยพัฒนา

โรงแรมไดมอนดพลาซา

นางสาววินัฎตา สุวรรณพงศ

นวก.คลัง(ชก.)

สุราษฎรธานี

นางอํานวย กาญจนศิริวัฒน

นวก.คลัง(ชก.)

เด็กเล็ก ฯลฯ)ตลอดจนการทํางบการเงินรวมของ อปท.
ใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

นางสุวรัตน คหะวงษ

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

การบัญชีภาครัฐประจําป 2564

นางอารีย สนธิเมือง

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

หมายเหตุ

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง นวก.ตรวจสอบภายใน(ชก)
นางชัชชษา นวลศรี

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางจิตพิสุทธิ์ จันทพันธ

จพง.การเงินและบัญชี(ชง)

นางสุมลฑา เพชรใส

ผอ.สถานศึกษา

นางปฏิญญา เกตุพันธ

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพรทิพย สุวรรณมาลย

รร.สาธิตอบจ. 1
"

ครูชํานาญการพิเศษ รร.บานน้ําโฉ

นางพิมพิษา ชอผูก

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณัฐวุฒิ มะสุวรรณ

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร รร.สาธิตอบจ. 2

นางเญจมาศ เมืองแกว

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

"

ครูชํานาญการ

รร.วัดสํานักขัน

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

"

นางสาวสุคณธา อินพฤกษา
นางสาวสุชาดา นาคสันต
นางภาวินี อํานวย
นางสาวดรุณี สุขแกว

ผอ.สถานศึกษา
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร

"

รร.ไมเรียงฯ
"

รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่

หลักสูตร/โครงการ

ระยะเวลา/สถานที่
รุนที่ 3

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

26 - 28 กุมภาพันธ 2564

ผูเขารับการอบรม

ตําแหนง

นางสาวอภิรดี สุวรรณฤกษ

ผอ.กองคลัง

นางอารีย ทองจันทร

หมายเหตุ

หัวหนาฝายการเงิน

โรงแรมไดมอนดพลาซา จ.สงขลา
14

15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกบัญชี

รุนที่ 1

ของอปท.กับหนวยงานภายใตสังกัด(ลูก) ดวยโปรแกรม

12 - 14 กุมภาพันธ 2564

สําเร็จรูป Excel พรอมเจาะลึกการบัญชีตามหนังสือ ว3956

โรงแรมแกรนดปารค จ. นครศรีฯ

โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทบทวนแผน

รุนที่ 4

พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ใหสอดคลองกับ
ระบบ eMENSCR"

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ นางเฉลิมขวัญ สีวะสา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาสาวจิตติมา สวัสดิสาร

นักวิเคราะหฯ(ชก)

12 - 14 กุมภาพันธ 2564

นายวุฒินันท หวานนวล

นักวิเคราะหฯ(ชก)

โรงแรมไดมอนดพลาซา

นายพัศวัส บุญชู

นักวิเคราะหฯ(ชก)

นางสาวสุธารี นาคสุวรรณ

นักวิเคราะหฯ(ปก)

สํานักงาน ป.ป.ช.

นางสมจิตร วงศวัฒนะ

หนฝ.จัดหาพัสดุฯ

นครศรีธรรมราช

นางสาวสุนิสา แกวมณี

นวก.พัสดุ(ชก)

3 มีนาคม 2564

สํานักงานอุตสาหกรรม

นายเสกสรรค ภักดีวานิช

ผอ.กองทรัพย

โรงแรมแกรนดปารค จ. นครศรีฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ

รุนที่ 11

กรมสงเสริมการปกครอง

นางศิริกาญจน รอดอยู

ครู(ชพ)

รร.วัดสํานักขัน

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได

3 - 5 มีนาคม 2564

ทองถิ่น

นางสาวสุคนธา อินพฤกษา

ครู (ชก)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

"

จังหวัดสงขลา
16

โครงการแกไขปญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัด

1 มีนาคม 2564

นครศรีธรรมราช
17

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางองคความรูของ
ภาคีเครือขายการพัฒนา

18

นวก.พัสดุ(ปก)

และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ. 2562

โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพฯ

นางสาวสุชาดา นาคสันต
นายณัฐวุฒิ มะสุวรรณ

"

ผช.นวก.คอมพิวเตอร รร.สาธิต อบจ.2

นางเบญจมาศ เมืองแกว

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวดรุณี สุขแกว

ผช.นวก.เงินและบัญชี รร.ไมเรียงฯ

นางสาวศิริรัตน ศรีทองเอี่ยม

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

"
"

รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ปงบประมาณ 2564)
ลําดับที่
19

หลักสูตร/โครงการ
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทาง
ดําเนินงานในอนาคตสําหรับนายก อบจ.

20

ระยะเวลา/สถานที่

จัดโดย

11 - 12 มีนาคม 2564

สถาบันพระปกเกลา

นางกนกพร เดชเดโช

ตําแหนง
นายก อบจ.นศ

สถาบันพระปกเกลา

โครงการฝกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและ

รุนที่ 9

กรมสงเสริมการปกครอง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององคกร

22 - 26 มีนาคม 2564

ทองถิ่น

ปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2564

ผูเขารับการอบรม

โรงแรม Siam Villa Suites

นางปาญชญา ชนะศักดิ์

หนฝ.ตรวจสอบฎีกาฯ

นางสาวอมรรัตน คงบุญแกว หนฝ.เรงรัดพัฒนารายได
นางสาวกาญจนา แกวกาญจน นวก.เงินและบัญชี(ชก)

Suvarmabhumi
รุนที่ 10
21

โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ
และออกแบบสัญจรรอบที่ 1 ประจําป 2564
หลักสูตรที่ 3 การใช REVIT/ROBOT ออกแบบและ
เขียนแบบคํานวนโครงสรางอาคารสาธารณะตางๆ
ของทางราชการ

15 - 19 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมแซนดาเลย พัทยา
จังหวัดชลบุรี

นางสาวอภิรดี สุวรรณฤกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผอ.กองคลัง

นายสรรเพชร มีบางไทร

นายชางโยธา(ชง)

นายสหรัฐ ทองนอย

นายชางโยธา(ชง)

หมายเหตุ

