บันทึกขอความ

สวนราชการ เทศบาลตําบลหวานใหญ (สํานักปลัด)
ที่ มห ๗๔๙๐๑/วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการเขารับการฝกอบรมของพนักงานเทศบาลตําบลหวานใหญ ประจําปงบประมาณ 2563
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ
ตามที่ เ ทศบาลตํ าบลหว านใหญ ได จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร (พ.ศ. 2561–2563) และ
นโยบาย กลยุทธการบริห ารและการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2563 ประกอบกับได สํารวจความ
ตองการฝ กอบรมเพื่ อพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลเมื่อตนปงบประมาณ เพื่อใช เปน แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญ ใหมี ความรู เกี่ยวกับระเบีย บตาง ๆ เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงใหสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน นั้น
จึงขอรายงานขอมูลของพนักงานเทศบาลตําบลหวานใหญ ที่ไดเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ตาง ๆ รายละเอียดแนบทายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิฤมล ณรงคศรี)
หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัด

(นายอิทธิพล ถวิลการ)
ปลัดเทศบาลตําบลหวานใหญ

รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รายงานผลการฝกอบรมของพนักงานเทศบาลตําบลหวานใหญ ประจําปงบประมาณ 2563
มีพนักงานเทศบาลทั้งหมด จํานวน 16 คน
สงพนักงานเทศบาลเขารับการฝกอบรม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 93.75
ตําแหนง
หลักสูตร/สถานที่/ว/ด/ป

1

นายอิทธิพล ถวิลการ

ปลัดเทศบาล

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด
จ.มุกดาหาร วันที่ 26 ก.ย.63

2

นางสาวนิฤมล ณรงคศรี

หัวหนาฝายอํานวยการ

โครงการอบรมเทคนิคการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ณ.โรงแรมสุนีย
แกรนด จ.อุบลราชธานี วันที่ 24 – 26 ก.ค.63

3

นายสันติ ประเกาทันฑ

หัวหนาฝายธุรการ

4

นางสาวอินทิรา คํามุงคุณ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

5

นางเพ็ญจิตร เมืองโคตร

นิติกรชํานาญการ

โครงการฝกอบรมการเลือกจัดตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามกฎหมายใหม
ณ.โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมือง จ.นครพนม วันที่ 8 – 10 ก.พ. 63
ประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ.หอง
ประชุมแกวกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4 ส.ค.63
โครงการSTRONG – จิตพอเพียงดานการทุจริต ณ.หอประชุมที่วาการอําเภอหวานใหญ จ.
มุกดาหาร วันที่ 24 ส.ค.63

6

นางสาวนงคพงา พิมพไตรรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

7

นางสาวสิริภัชชา อิสามี

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

8

นางสาววิภารัตน ทรงนอย

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

โครงการฝกอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-PLAN ณ.โรงแรมกิจตรงวิลล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 17-19 ก.ค.63
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบรูณาการฐาณขอมูลสวัสดิการสังคม”
การจายเงินในระบบ e-Social Welfare ณ.โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 17-19
ก.ค.63
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ.โรงแรมสุนีย แกรนด จ.อุบลราชธานี วันที่ 25-26 ก.ค.63

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

9

นายเกียรติพงษ มุงคุณ

10

นางสาวนรีทพร พิมพัง

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

11

นางศรีสุดา ดีดวงพันธ

ผูอํานวยการกองคลัง

12

นางสาวพัชรินทร ไปลงูเหลือม

13

นางษิวาพร เพียงงาม

14

นางสาวรัชนี จันทรบัว

15

นายพรศักดิ์ ทวีโคตร

16

นายประวิทย เสริมศิริ

หลักสูตร
โครงการฝกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 12-14 มี.ค.63
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 รุนที่ 1 วันที่ 20
– 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการคิดคาเสื่อมราคาการปรับปรุงคาเสื่อมราคา การจัดทํางบประมาณรายจาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ประจําป พ.ศ.2564 ระบบ e-plan รุนที่ 4 ณ.โรงแรมสยามแกรนด จ.อุดรธานี
วันที่ 24 - 27 ก.ค. 63
โครงการคิดคาเสื่อมราคาการปรับปรุงคาเสื่อมราคา การจัดทํางบประมาณรายจาย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ประจําป พ.ศ.2564 ระบบ e-GP รุนที่ 5 ณ.โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ
จ.อุบลราชธานี วันที่ 31 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63
โครงการอบรมประเด็นกฎหมายและขั้นตอนการดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ สราง การจัดทํา ภ.ด.ส.1-2-3-4-5-6-7 ณ.โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ จ.อุบลราชธานี
รุนที่ 11 วันที่ 18 – 22 ก.ย.63
โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Canalize Pro 1.0 ประมาณราคาและการเขียนแบบ
ผูอํานวยการกองชาง
งานขุดลอกคลอง รุนที่ 4 ณ.โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ จ.อุบลราชธานี 5 วันที่ 21 –
23 ก.พ. 63
โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรม Canalize Pro 1.0 ประมาณราคาและการเขียนแบบ
นายชางโยธาชํานาญงาน
งานขุดลอกคลอง รุนที่ 4 ณ.โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ จ.อุบลราชธานี 5 วันที่ 21 –
23 ก.พ. 63

