
บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
1. บริหารงานท้องถิ่น นายกรพนม อิสระทะ ปลัดเทศบาล -ประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคม

สันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
-การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท  ตามพระราชบัญญัติการไกลเ่กลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันท่ี ๒๑ – ๒๙  ม.ค.  ๒๕63 
 

วันท่ี ๑๖ – ๒๐ มี.ค. ๒๕63 
 
 

สมาคมสันนบิาต 
 
สนง.ยุติธรรม
จังหวดัอตุรดติถ ์
 
 

2. บริหารงานท่ัวไป น.ส.ณริะชา สุขโภชน ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล - โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 

วันท่ี ๖ - ๗ ส.ค. ๒๕63 
 
 
 

ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

3. การเจ้าหน้าที ่ นางสาวชลีญา อ้นทองทิม นักทรัพยากรบุคคล - โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 

วันท่ี ๖ - ๗ ส.ค. ๒๕63 
 

ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
 

4. วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นางสาวธนพร ขันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดท าระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เชือ่มโยงระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ  
(e-plan – eMENSCR) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

วันท่ี ๒๗ - ๒๙ ม.ค. ๒๕63 
 

กรมส่งเสรมิฯ 

5. ทะเบียนและบัตร นางวนิสา ชุมพลสุข นักจัดการงานทะเบยีนและ
บัตร 

- โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร รุ่นท่ี ๒ 
 

วันท่ี ๒๓ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕63 
 

กรมส่งเสรมิฯ 

๖. ปฏิบัติงานธุรการ นายมนัส นวลมะ เจ้าพนักงานธุรการ -ประชุมชี้แจงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕63 
 
 

สนง.ป.ป.ช.ฯ 
 
 

  นางสาวสุวัจจ ี นาคหม ู เจ้าพนักงานธุรการ -ประชุมชี้แจงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕63 
 
 

สนง.ป.ป.ช.ฯ 
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สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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7. ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

นายสราวุฒิ จิตต์ใจฉ่ า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - - 

8. บริหารงานการคลัง นางสาวทรรศนยี ์ โตม ี ผู้อ านวยการกองคลัง -โครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นท่ี ๒๗ 
-โครงการอบรมหลักสูตร ตีความวธิีปฏิบัติตาม
ระเบียบวา่ด้วยรายได้และการจา่ยเงินของ
สถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒  
-โครงการอบรมหลักสูตรให้ความรูต้าม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตีความ
กฎหมายและเทคนิคในการจัดแกบ็ภาษีป้าย 
 

วันท่ี ๗ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ 
 

 
วันท่ี ๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕63 

 
 
 

วันท่ี ๔ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
ม.ราชภัฎบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา 
 
ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน 

9. วิชาการเงินและบญัช ี นางสาววิชุตา  มีอินทร์ถา นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

-โครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ปิดบัญชี การจดัท ารายงานการเงินและหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มต้น
ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ (New 
e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ด้วยการปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุ๊ค รุ่นท่ี ๔ 
 

วันท่ี ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๖๓ 
 

 
 

ม.เกษตร 
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10. วิชาการพัสด ุ นางณฐมน ขุนพลชว่ย นักวิชาการพัสด ุ -โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจดัซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
-โครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ปิดบัญชี การจดัท ารายงานการเงินและหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเริ่มต้น
ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ (New 
e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ด้วยการปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุ๊ค รุ่นท่ี ๔ 
 

วันท่ี ๒ - ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

วันท่ี ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๖๓ 
 

กรมส่งเสรมิ ฯ 
 
 
 
 
ม.เกษตร 
 

11. วิชาการจัดเก็บรายได ้ นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรงาม นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
 

-โครงการอบรมฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นท่ี ๒๗ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากโปรมแกรมแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ิน (LTAX3000) 
-โครงการอบรมหลักสูตรให้ความรูต้าม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตีความ
กฎหมายและเทคนิคในการจัดแกบ็ภาษีป้าย 
 

วันท่ี ๗ - ๙ พ.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
วันท่ี ๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ 

 
 
 

วันท่ี ๔ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ ์
 
 
ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน 
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12. บริหารงานช่าง นายสุขสันต ์ มณีจร ผู้อ านวยการกองช่าง - หลักสูตร ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ

ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕63 
 

สนง.คลัง
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

13. ปฏิบัติงานไฟฟ้า ว่าท่ี รต.ศุภวัตน์ ขันอินทร์ นายช่างไฟฟ้า - หลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา
และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ า” 
 

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๒๕63 
 

การประปา
นครหลวง 

๑๔. ปฏิบัติงานโยธา นายทวีศักดิ ์ สอนก าเนิด นายช่างโยธา - หลักสูตร ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕63 
 
 

สนง.คลัง
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

15. บริหารงาน
สาธารณสุข 

นายสมนึก อ๊อดกัน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปบทเรยีน และออกแบบการ
ด าเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนเขต ๒” 
 

วันท่ี ๓ - ๕ ส.ค. ๒๕63 
 

สปสช เขต ๒ 
 

๑๖. วิชาการสาธารณสุข นางสนุิสา บัวสุก นักวิชาการสาธารณสุข - โครงการอุตรดิตถร์ักษ์โลกลดโลกร้อน 
 

วันท่ี ๙ ก.ย. ๒๕63 
 

สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

๑๗. บริหารงานการศึกษา 
 

             -ว่าง-  นักบริหารงานการศึกษา - - - 
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๑๘. วิชาการศึกษา น.ส.บุญรักษา เมืองซิว นักวิชาการศึกษา -หลักสูตร การจดัระบบประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา รุ่นท่ี ๖ 
-โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “ปิดบัญชีสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การจัดท า
งบประมาณด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๔ และการใช้
จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
รายจ่ายของสถานศึกษาสังกดั อปท. 

วันท่ี ๓ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ 
 
 
 

วันท่ี ๙ – ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๓๑ ก.ค. – ๒ ส..ค  ๒๕๖๓ 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
 
กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
 
 
 
 
ม.สวนสุนันทา 
 
 

19. 
 

พัฒนาชุมชน น.ส.กาญจนาพร อินช่ืน นักพัฒนาชุมชน -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
-โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
-โครงการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าและเครือข่ายสตรี
พิการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕63 
 

วันท่ี ๒๖ ม.ีค. ๒๕63 
 
 

วันท่ี ๙ ก.ค. ๒๕63 
 
 

วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๒๕63 

พมจ.อุตรดติถ์ 
 
พมจ.อุตรดติถ์ 
 
 
พมจ.อุตรดติถ์ 
 
 
พมจ.อุตรดติถ์ 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
20. 

. 
คร ู นางสญาภรณ ์ กิตติคณุ ครู คศ.๒ -โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิงานในระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วันท่ี ๑ – ๓ พ.ค. ๒๕๖3 
 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

นางอรพิน อิสสระ ครู คศ.๑ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมแผนการจดัประสบการณ์ด้วยโครงการ
อย่างง่าย Active Learning ฯ 

วันท่ี ๑๔ – ๑๗ พ.ค. ๒๕๖3 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

น.ส.วรัชยา ล าน้อย ครู คศ.๒ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๒๙ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 

นางวิสา เพาะปลูก ครู คศ.๑ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัด้วยการจดัการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

วันที่ ๒๒ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

นางสุวรรณขวัญ ชูศรีสุข ครู คศ.๑ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัด้วยการจดัการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

วันที่ ๒๒ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

นางอัมพร กันใจสอน ครู คศ.๑ - - - 

 

สรุป     เทศบาลต าบลจริม  มีจ านวน  ๒๐  สายงาน  ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี   จ านวน  18    สายงาน  คิดเป็นร้อยละ   90 


