
สรุปการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองแจระแม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

**************************************  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

 
1 นางสาวจิราภัทร  ทวิชศรี 

 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 
 

29 กรกฎาคม - 1 
สิงหาคม 2563 

 

2 นางสาวณัชชา  ทองมี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566  
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 
 

29 กรกฎาคม - 1 
สิงหาคม 2563 

 

3 นางเกตน์นิภา  เดชคุณ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
รับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2561  
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

6 - 8 มกราคม 2563  



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

 
   โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5  
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
 

26 ธันวาคม 2562  

4 นางสาวศุภธิดา  ก้อนศิลา นักพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย
รับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2561  
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

6 - 8 มกราคม 2563  

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5  
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
 

26 ธันวาคม 2562 

5 นายกิตติชัย  ทวีสุข เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่  
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

16 ธันวาคม 2562  



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

 
6 นายสุเชษฐ์  เรืองธรรม นักประชาสัมพันธ์ หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 

12 
ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 125 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 

17 - 20 ธันวาคม 
2562 

 

 

7 นายสุวรรณ์  หลงชิน นักจัดการงานเทศกิจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานเทศกิจ   
รุ่นที่ 1  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(คลองหก) อาคาร
หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

30 สิงหาคม - 25 
กันยายน 2563 

 

8 นางนภาพร  แก้วธรรมมา 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

โครงการอบรมหลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคา การ
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีใน
ระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูล
เงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี
เพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2564 

31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2563 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

 
9 นางเมธปิยา  จันทมาศ 

 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

โครงการอบรมหลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคา การ
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีใน
ระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูล
เงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี
เพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2564 
 

31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2563 

 

10 นางสาวขวัญธิดา  ลัทธิมนต์ 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

โครงการอบรมหลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคา การ
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีใน
ระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูล
เงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี
เพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2564 
 

31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2563 

 



ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตร/สถานที่ ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

 
11 นางสาวประกายเพชร  กุดเป่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โครงการอบรมหลักสูตร การคิดค่าเสื่อมราคา การ

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีใน
ระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูล
เงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี
เพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2564 

31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2563 

 

12 นางสาวช่อแก้ว  พิมพ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
งาน 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2563  
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

29 - 31 มกราคม 
2563 

 

 


