
บนทกขอความ
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ที ฃก ๘ ๑ ๖ ๐ ๑ / .%!. วันท่ี เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒dr๖๒

เร่ือง รายงานสรุปผลการเข้ารับการปีกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เอ๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

ตามที่เทศบาลตำบลนาคำ ได้มีการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมว่าด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ตำบลนาคำ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลนาคำ ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
มิความก้าวหน้าในสายงานมีความมั่นคง และมีคุณภาพขีวิตที่ด ิ สามารถปฏิบัต ิงานในหน้าที่ได้อย่างยั่งยีนเพื่อ 
ประโยขน์ต่อประเทศขาติและประขาขนในพิ้นที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยเทศบาลตำบลนาคำ ได ้
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้ารับการปีกอบรมตามสายงานและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการ 
ปีกอบรมมาพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓0 กันยายน 
๒๕๖๒ ) สรุปผลการเข้ารับการปีกอบรม ได้ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงขอ)
( นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ ) 

นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำ'"

ลงขํอ
( นางส ^น )

หัวหน้าสำนักปลัดๆ

/  ความเห็นของปลัด.
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นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



บัญชีสรุปการเข้ารับการปีกอบรมพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง ขื่อโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา

1 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน 

นางพิศรา ทองโคตร

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล

โครงการปีกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กร 

ส่วนท้องถินจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดซอนแก่น.

ในวันท่ี๘-๙ พ.ย 

ณ ห้องศรีจันทร์ 

โรงแรมเจริญธานี

2 นางสาวจรรยวรรธน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคล โครงการหลักสูตรการเลื่อนตำแหน่งและ 

ระดับข้าราซการ หรือ พนักงานส่วรนท้องถ่ิน 

ให้สูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๖เอ

ม.ราขภัฎสวนสุนับทา

ในวันท่ี ๑๖ - ๑๘ พ.ย ๖๒ 

โรงแรมโฆษะ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

3 นางสาวอริยา มะลัยกอง 

นางพิมใจ วัฒโน

นักวิขาการเงินๆ 

นักวิขาการจัดเก็บ-

รายได้

โครงการหลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบ 

ประเมิน (การปรบปรุงตำแหน่งการเลื่อนระดับ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันท่ี ๒๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๒ 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4 นางพิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการวิธ๊ปฏิบัติการจัดทำแบบประเมิน 

(การปรับปรุงตำแหน่งและการเลื่อนระดับ) 

ของข้าราซการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประเภทวิขาการและประเภททั่วไป

มหวิทยาลัยสารคาม

ในวันท่ี ๒๒- ๒๔ ก.พ. ๖๒ 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

5 นางสาวอริยา มะลัยกอง 

นางพิมใจ วัฒโน

นักวิซาการเงินๆ 

นักวิขาการจัดเก็บ-

รายได้

เทคนิคและหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินการจัดงาน 

และการแข่งขันกีฬาการวิเคราะห์อย่างไรคือ 

งาบประเพพิ

ม.ราขภัฏสวนสุนันทา

ในวันที ๑๘ - ๒๑ เม.ย.๖๒ 

โรงแรมวิวิธ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ลำดับท ี่ ซื่อ - สกุล ตำแหน่ง ซื่อโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา

6 นางพิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการ'ฝึกอบรมเทคนิคและหลักปฎิบ้ติการ 

เบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา 

การวิเคราะห์อย่างไรคีองานประเพณีและ 

หลักเกณฑ์การไซ้จ่ายเงิน

ม.ราขภัฎสวนสุนับทา

ในวันท ๑๙ - ๒® เม.ย. ๖๒ 

ณ โรงแรมวิวิซ อ.เมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

7 นางสาวอริยา มะลัยกอง 

นางพิมใจ วัฒโน

นักวิซาการเงินๆ 

นักวิซาการจัดเก็บ 

รายได้

อบรมหลักสูตร เทคนิคและหลักปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย การจัดงานและการแข่งขันกีฬา 

การวิเคราะห์อย่างไรคืองานประเพณีและ 

หลักเกผฑืการจ่ายเงินสะสม

ม.ราซภัฎสวนสุนับทา ในวันที ๑๙ - ๒๑ เม.ย ๖๒ 

๓ โรงแรมวิวิธ

อ. เมืองจ.ขอนแก่น

8 บางพิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการเทคนิคและหลักปฏิบัติการเบิกจ่าย 

การจัดงานและแข่งกีฬา การวิเคราะห์อย่างไรคือ 

งานประเพณีและหลักเกณฑ์การไซ้จ่ายเงินสะสม

ม.ราซภัฎสวนสุนันทา ในวันท่ี ๑๘ -๒๑ เม.ย. ๖๒ 

ณ โรงแรมวิวิข 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

9 นางพิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์ การคิดค่า 

เสือมราคาเพื่อการจัดทำบัญซีและรายงานตาม 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ นโยบาย 

บัญชีภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบิติงานในระบบ 

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

มหาวิทยาลัยสรคาม ในวันท่ี ๒๖- ๒๘ เม.ย. ๖๒ 

ผ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ลำดับท ี่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง ซือโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา .

10 นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่าย กลยุทธ์หซการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคาม ในวันท่ี ๑๙ มี.ค ๖๒

อำนวยการ ด้วยปุจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ ณ โรงแรมขอบแก่นโฮเต็ล

นางอภิญญา ฤทธิยา นักวิเคราะห์ ใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงาน * อ.เมือง จ.ขอบแก่น

นโยบายและแผน

11 นางสาวรวีวรรณ สิดาเคน หัวหน้าฝ่าย กลยุทธ์หฃการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคาม ในวันท่ี ๒๔ -๒๖ พ.ค ๖๒

อำนวยการ ด้วยบุจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็,

นางอภิญญา ฤทฺธิยา นักวิเคราะห์ ใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

12 นางณิศรา ทองโคร นักวิเคราะห์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่ม จังหวัดขอนแก่น ในวันที ๒๑ -๒๒ พ.ค. ๖๒

และแผน ประสิทธภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง โรงแรมเจริญธานี

นางสาวรวิวรรณ สิดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ส่วนท้องกิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นางอภิญญา ฤทธยา หัวหน้าสำนักปลัด

13 นางณิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการปีกอบรมการจัดทา- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเ'V ในวันที ๒๑ -๒๒ พ.ค.๖๒

นางสาวรวิวรรณ สิดาเคน หัวหน้าฝ่าอำนวยการ งบประมาณประจำปี พ.ค.๒๕๖๒ ประสิทธภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกค ณ ห้องศรีจันทร์

นางอภิญญา ฤทธิยา นักวิเคราะห์นโยบายๆ ส่วนท้องกิน โรงแรมเจริญธานี



ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ซ่ือโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา -

14 นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการส้มนาซี้แจ้งการตรวจประเมืๆแระสิทธิ จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี ๑๓ มิ.ย ๖๒

นายบัณฑิต โพธ๋ึพยัคฆ์ น ิต ิกรขำนาญการ ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ โรงแรมโฆษะ

นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล . อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายกัมพล ซาพรหมมา นักพัฒนาซุมขน

นางพิมใจ วัฒโน นักวิซาการจัดเก็บรายได้

นายสมมาตร์วงศ์สิดา ผู้อำนวยการกองซ่าง

นางสาวทองคำ คำอินทร์ คร1(ค.ศ.๑)

15 นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการส้มนาขี้แจ้งการตรวจประเมื•าแระสิทธิ จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี ๑๓ มิ.ย ๖๒

นายบัญฑิต โพธ๋ึพยัคฆ์ น ิต ิกรขำบาญการ ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ โรงแรมโฆษะ

นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายกัมพล ซาพรหมมา นักพัฒนาชุมชน

นางพิมใจ วัฒโน นักวิซาการจัดเก็บรายได้

นายสมมาตร์ วงศ์สิดา ผ ู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวทองคำ คำอินทร์ คร^ค.ศ.๑

*



ลำดับท ี่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง ข่ือโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา

16 นางสาวรวิวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการส้มนาขี้แจ้งการตรวจประเมิๆแระสิทธิ จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี ๑๓ มิ.ย ๖๒

นายบัณฑิต โพธพยัคฆ์ น ิต ิกรซำนาญการ ภาพขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ โรงแรมโฆษะ

นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล - อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายกัมพล ซาพรหมมา นักพัฒนาชุมซน

นางพิมใจ วัฒโน นักวิซาการจัดเก็'บรายได้

นายสมมาตร์ วงศ์สิดา ผ ูอ้ำนวยการกองซ่าง

นางสาวทองคำ คำอินทร์ ครข(ค.ศ.๑)

17 นางสาวรวิวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการส้มนาซี้แจ้งการตรวจประเมิๆแระสิทธิ จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี ๑๓ มิ.ย ๖๒

นายบัญฑิต โพธ๋ึพยัคฆ์ นิติกรชำนาญการ ภาพขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ณ โรงแรมโฆษะ

นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล จังหวัดขอบแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒(£๖๒ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายกัมพล ซาพรหมมา นักพัฒนาชุมซน

นางพิมใจ วัฒโน นักวิซาการจัดเก็บรายได้

นายสมมาตร์ วงศ์สีดา ผ ูอ้ำนวยการกองซ่าง

นางสาวทองคำ คำอินทร์ คร^(ค.ศ.๑



ลำดับท ี่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง ข่ือโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา

18 บางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล 

‘ ชำนาญการ

โครงการหลักเกณฑ์การคำนวนใหม่ในการเลื่อน 

ฃั่นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาองศ์กรปกครองส่วนท้องถินเใ!เนแบบ 

เปอร์เซ็น

ม.ราขภัฎสวนสุนับทา

ในวันท่ี ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๖๒ 

พ.ศ.๒<£๖๒

ณ โรงแรมโฆษะ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล โครงการสัมมนาเซิงปฏิบัติการ เร่ือง การ 

ประเมินผลงานข้าราซการหรือพนักงานครูขื่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ 

มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในวันที ๑๓ - ๑๖ ส.ค. ๖๒ 

โรงแรมอเล็ก‘ชานเดอร์ 

แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพ

20 นางสาวอรดี ท้าวหา ค.ศ.๑ โครงการสัมนาเซิงปฏิบัติ เรื่อง การประเมิน 

ข้าราชการหรือพนักงานครู1ซี่งปฏิติบัติหน้าที่ 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทือให้มีหรือเลื่อน 

วิทยาฐานะสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันท่ี ๙ -๗ ส.ค. ๖๒ 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร

21 นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์ นักทรัพย์กรบุคคล โครงการการบริหารบุคคลชององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลบุคคลกร 

ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในวันที่ ๑ ๕ - ๑๖ ก.ค. ๖๒ 

โรงแรมราชาวดี รืสอร์ท 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ลำดับ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา
ท ี่ -
22 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล โครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒

นางณิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล ประจำป ี พ .ศ. ๒£๖๓  ขององกรณ์ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
ว.ต.เกรียงไกร ไพรทอง ผ.อ.กองการศึกษา ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น . ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อ.เมืองขอนแก่น
นางพิมใจ วัฒโน นักวิซาการจัดเก็บรายได้
นางอภิญญา ฤทิยา นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

23 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล โครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒
นางณิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององกรณ์ โรงแรมววิซขอนแก่น
ว.ต.เกรียงไกร ไพรทอง ผ.อ.กองการศึกษา ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อ.เมืองขอนแก่น
นางพิมใจ วัฒโน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอภิญญา ฤทยิา นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน



ลำดับท ี่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ซ่ือโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา .

24 สิบเอกสานุคุณ นวบประโคน 
นางณิศรา ทองโคตร 

ว.ต.เกรียงไกร ไพรทอง 

นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน 
นางพิมใจ วัฒโน 
นางอภิญญา ฤทิยา

ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผ.อ.กองการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน

โครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององกรณ์ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ใบวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒ 
โรงแรมวีวิซขอนแก่น 

ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแก่น

25 นางณิศรา ทองโคตร รองปลัดเทศบาล โครงการแกอบรมเซิงปฎิ'บตการหลักสูตร- 
วิเคราะห์การยกเลิกการจัดทำชีมือ เพื่อ 
เตรียมความพร้อมสู่การใช้ระบบ e-LAAS

ม.ราชภัฎอุดรธานี ในวันที่ ๔ - ๖  ก.ย. ๖๒ 
โรงแรมอำนวยสุข 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

26 นางสาวอริยา มะลัยกอง นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปีกอบรมหลักสูตร วิเคราะห  ์
การยกเลิกบัญชีมือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
การใช้ระบบ e-LAAS

ม.ราชภัฎอุดรธานี ในวันที่ ๔ - ๖  ส.ค. ๖๒ 
โณงแรมอำนวยสุข 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ลำดับท ี่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ซอโครงการ จากสถาบัน ระยะเวลา •

27 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล โครงการเสวนาและ Workshop
ก ู้วิกฤตภัยแล้งด้วยธนาคารนํ้าใต้ดิน รุ่นท่ี ๑

จังหวัดนครราขสีมา ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๖๒ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ 
DNA Naturlth& Resort 
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

28 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กร 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๔

จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๕ -  ๖ ก.ย ๖๒ 

ณ ห้องศรีจัทร ์
โรงแรมเจริญธาน ี
อ.เมือง จ.ขอนแก่น


