
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรฝึกอบรม โครงกำรทีฝึ่กอบรม
1 นำงชนิตำ  สอนบุญมี ปลัดเทศบำล 22 มกรำคม 2563

23 มกรำคม 2563
24 มกรำคม 2563

22 กันยำยน 2563

1. ประชุมกำรเลือกผู้แทนเครือข่ำยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 2563
2. ประชุมซักซ้อมกำรแบ่งเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
3. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศุนย์ยุติธรรมชุมชน
ต้นแบบประจ ำอ ำเภอ
4. โครงกำรเตรียมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกต้ังสมำชิกท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปี 2563

2 นำยอุบล  กิคอม รองปลัดเทศบำล 31 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์
2563

5  -7 กุมภำพันธ์ 2563

13 - 15 พฤศจิกำยน 2563

1. โครงสร้ำงส่วนรำชกำรใหม่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเทคนิคกำรเล่ือนระดับตำมมติก.กลำง กำรประเมินและกำรเล่ือน
เงินเดือนครู/ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
2. ฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เตรียมควำม
พร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 
3. หลักเกณฑ์กำรเลือกต้ังท้องถิ่น ระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและ
ลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงพ.ศ.2563 ประกำศก ำหนดประเภท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียง พ.ศ.2563 ระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินคดี
เลือกต้ัง พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์กำรสอบสวนผู้บริหำรท้องถิ่น สภำ
ท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่นตำมกฎกระทรวงฉบับใหม่ พ.ศ.2563

แบบรำยงำนสรุปกำรฝึกอบรมพนักงำนเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ 2563



3 นำงสำวสุชำดำ  วิลัยธรรม หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 8 - 10 กรกฎำคม 2563

11 - 12 ธันวำคม 2563

1. เทคนิคกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2564-2566) 
กำรประเมินผลกำรปฏบัติงำนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ(ใหม)่ 
ปัญหำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สัมมนำวิชำกำรสันนิบำต คร้ังที ่3/2563

4 นำงสำวอุไลวรรณ  ศรีอัครำช ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 22 กันยำยน 2563

19 - 24 สิงหำคม 2563

14 - 18 ธันวำคม 2563

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
พระรำชบัญญัติภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 ส ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563
2. กำรบริหำรกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้วิธีกำร
งบประมำณทีก่ ำหนดใหม่
3. แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำรทีเ่กี่ยวกับกำรเงิน
กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 2564

5 สิบเอกบัวลำ  ตู้จันโต นักทรัพยำกรบุคคล 7 - 9 สิงหำคม 2563  

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563

1. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำขกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ 2563
2. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรคัดเลือก
กำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ด ำรงต ำแหน่ง
สำยงำนผู้บริหำร ประจ ำปี 2564



6 นำยวันชัย  แก้วอินทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 18- 20 มีนำคม 2563
3 - 5 กรกฏำคม 2563

16 กันยำยน 2563

13 - 15 พฤศจิกำยน 2563

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563

1. กำรส่งเสริมกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณะ 2535
2. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 ตำมกรอบ
แนวทำงปฏิบัติของระเบียบ/หนังือส่ังกำรต่ำงๆด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยเชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล e-PLAN
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำภำยใต้โครงกำร สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำฯกรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัติยรำช
นำรี
ประจ ำปีงบประมำณ 2563
4. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2563
5. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรคัดเลือก
กำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ด ำรงต ำแหน่ง
สำยงำนผู้บริหำร ประจ ำปี 2564

7 นำยเฉลิมวุธ  รำชไมตรี นิติกร 19 - 24 มกรำคม 2563
25 ตุลำคม - 20 พฤศจิกำยน
2563
22 ธันวำคม 2563

1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
2. หลักสูตร นิติกร

3. กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องในกำรใช้
กฎหมำยตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2560 และ พรบ.
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551



8 นำงสำวอรทัย โสพุฒอ่อน นักพัฒนำชุมชน 2 - 4 มีนำคม 2563
17 - 19 กรกฎำคม 2563

11 - 13 ธันวำคม 2563

1. พัฒนำเพือ่กำรแบ่งปันทีย่ิ่งใหญ่ shift and share ประจ ำปี 2563
2. กำรพัฒนำศักยภำพ กำรปฏิบัติงำนโครำงกำร บูรณำกำร ฐำนข้อมูล
สวัสดิกำรสังคม กำรจ่ำยเงินในระบบ e - social welfare
3. กำรด ำเนินกำรเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ เบีย้ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ กำร
ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลทีผิ่ดพลำดให้แก่ผู้มีสิทธิ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต กำรจัดสวัสดิกำรสังคมเด็กแรกเกิด อย่ำงไรให้ถูกต้อง

9 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  หำญดี จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 19 - 24 มกรำคม 2563
26 - 31 มกรำคม 2563

18 กุมภำพันธ์ 2563

1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรและทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปีงบประมำณ 2563
3. โครงกำรถนนสวยเมืองสะอำด ใส่ใจส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธำนี 
2563

10 นำงสำวประณัยยำ เรืองเพ็ญ จพง.ธุรกำรกองกำรศึกษำฯ 15 - 17 มกรำคม 2563 1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนโปรแกรม
ระบบแนะน ำส ำรับอำหำรกลำงวัน ส ำหรับโรงเรียนแบบอัติโนมัติ
และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองกำรเจริญเติบโตและพัฒนำเด็ก
ส ำหรับโรงเรียน ของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



11 นำยธนัชชำ พินธุนิบำต จพง.จัดเก็บรำยได้ 14 - 16 กุมภำพันธ์ 2563

24 - 26 กรกฏำคม 2563

16 กันยำยน 2563 - 18 
มกรำคม 2564

1. หลักสูตร 1 มกรำคม 2563 กับกำรเร่ิมต้นจัดเก็บภำษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสร้ำง ตำม พรบ.ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำงพ.ศ.2562 ประกอบ
ระเบียบและประกำศกระทรวงมหำดไทย เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม
 พรบ.ภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำงและกฏหมำยอื่น
2. กำรเร่งรัดส ำรวจข้อมูล ทรัพย์สินและบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเพือ่
จัดท ำ ภดส.1-7ให้ถูกต้องตำมพรบ.ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรโปรแกรมแผนทีภ่ำษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX3000v.4) และโปรแกรมประยุคระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(LTAX GIS) เพือ่กำรจัดเก็บภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำงและกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นประจ ำปี 2564

12 นำงสำวณัฐธินี  กำญจนะ นักวิชำกำรเกษตร 15 - 20 พฤศจิกำยน 2563 1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

13 นำงสำวปรัญำพัชญ์ แพนอินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 11 - 13 ธันวำคม 2563 1. ธุรกำรแบบมืออำชีพ ภำยใต้กำรเขียนหนังสือรำชกำรภำยในและ
ภำยนอก กำรใช้ภำษำรำชกำรบันทึกเสนอหนังสือ กำรเขียนโครง
กำรท ำลำยหนังสือรำชกำรกำรและกำรใช้ QR CODE ในหนังสือรำชกำร
ภำยใต้ระเบียบงำนสำรบรรณ ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส.อ.
(บัวลำ   ตู้จันโต)                    (นายชัยสทิธิ ์  ประสทิธิ)์

นักทรัพยำกรบุคคล                     นายกเทศมนตรตี าบลบา้นโคก


