
 สรุปรายละเอียดการเขารับการอบรม ตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ  2562 เทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
 
วัน/เดือน /ป    

  ที่เขารับการอบรม 
หลักสูตรการอบรม ช่ือ สกุล ตําแหนง จํานวนผูเขารับการอบรม 

เปาหมาย 
ตามแผนงาน 

ตวัชี้วัด
ตองผาน 

เขารับการ
อบรมจริง 

4-5 สิงหาคม 2562 การซักซอมการจัดทํางบประมาณฯ  1. สิบเอกสุวิทย กลมประโคน 
2.นางสาวณัฎฐณิชา  ปาสานะตัง 
3.นายยงยุทธ  เชือกรัมย 
4.นางภิญญาพัทช  สงนวน 
5.นายสุพจน    โตกระโทก 
6.นายพงษนิกร  โคตรพูลชัย 
7.นางสาวจุรีรัตน   บุญชม 
 
 

ปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
เจาพนักงานธุรการ 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   

29 สิงหาคม 2562 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานฯ นางภญิญาพัทช  สงนวน ผูอํานวยการกองคลัง 
 

   

 การจัดทําราคากลางกอสรางฯ 1. สิบเอกสุวิทย กลมประโคน 
2.นางสาวณัฎฐณิชา  ปาสานะตัง 
3.นายยงยุทธ  เชือกรัมย 
4.นางภิญญาพัทช  สงนวน 
5.นายคําสิงห  เข็มคํา 
6.นายพงษนิกร  โคตรพูลชัย 
7.นายนิรันดร  พันธโยศร ี

ปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นายชางโยธา 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
นักวิทยาศาสตรการแพทย ชก 

   

 



 สรุปรายละเอียดการเขารับการอบรม ตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ  2562 เทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
 
 

14-18 สิงหาคม  การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งฯ 

1.นางสาวกุหลาบ ขิงประโคน  
2.นางสาวนวพล  กาลกระสัง 
 

ครู 
ครู 

   

17-19 พฤศจิกายน 
2561 

การกําหนดหลักเกณฑPrice 
Performance 

นายภุมรนิทร  ผลสมหวัง   เจาพนักงานพัสด ุ
 

   

27-28 พฤศจิกายน 
2561 

การเลื่อนตําแหนงและระดับราชการฯ 1. นายสมยศ  ลอยประโคน 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

   

7-8 ธันวาคม 2561 สรางทักษะอาชีพระยะสั้น 1.นางสาวชะไมพร ศรีชนะ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน    
14-16 ธันวาคม 2561 งานธุรการยุคใหม 1.นางกมลทิพย ธรรมรักษ 

2.นางสาวรัชนี คะโลรัมย 
เจาพนักงานธุรการ 
นักจัดการงานทั่วไป 

   

20 ธันวาคม 2563 ซักซอมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2562 

7.นางสาวจุรีรัตน   บุญชม นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

   

3 มกราคม 2562 การเงนิสําหรับนายจางมีหนาท่ีนําสง
เงิน กยศ 

นางพลับพลึง  จรประโคน นักวิชาการเงินและบัญช ี    

12-14 กุมภาพันธ 
2562 

เพ่ิมประสิทธภิาพผูบริหารทองถ่ิน/
สมาชิกฯ 

.นางสาวณัฎฐณิชา  ปาสานะตัง 
 

หัวหนาสํานักปลัด    

19 เมษายน 2562 การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยงานบาริหาร
การศึกษาฯ 

นางมาลัย ถนัดคา หัวหนาฝายการศึกษา    

 

 



 สรุปรายละเอียดการเขารับการอบรม ตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ  2562 เทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
 
14-18 สิงหาคม  การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษากอนแตงตั้งฯ 
1.นางสาวกุหลาบ ขิงประโคน  
2.นางสาวนวพล  กาลกระสัง 
 

คร ู
คร ู

   

17-19 พฤศจิกายน 2561 การกําหนดหลักเกณฑPrice 
Performance 

นายภุมรนิทร  ผลสมหวัง    เจาพนักงานพัสด ุ
 

   

27-28 พฤศจิกายน 2561 การเลื่อนตําแหนงและระดับราชการฯ 1. นายสมยศ  ลอยประโคน 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

   

7-8 ธันวาคม 2561 สรางทักษะอาชีพระยะส้ัน 1.นางสาวชะไมพร ศรีชนะ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน    
14-16 ธันวาคม 2561 งานธุรการยุคใหม 1.นางกมลทิพย ธรรมรักษ เจาพนักงานธุรการ    
20 ธันวาคม 2563 ซักซอมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2562 
7.นางสาวจุรีรัตน   บุญชม นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
   

3 มกราคม 2562 การเงนิสําหรับนายจางมีหนาท่ีนําสง
เงิน กยศ 

นางพลับพลึง  จรประโคน นักวิชาการเงินและบัญช ี    

12-14 กุมภาพันธ 2562 เพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารทองถ่ิน/
สมาชิกฯ 

.นางสาวณัฎฐณิชา  ปาสานะตัง 
 

หัวหนาสํานักปลัด    

19 เมษายน 2562 การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยงานบาริหาร
การศึกษาฯ 

นางมาลัย ถนัดคา หัวหนาฝายการศึกษา    

 

 

 

 



 สรุปรายละเอียดการเขารับการอบรม ตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ  2562 เทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
 
19 เมษายน 2562  การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารงาน อปท  
นางสาวจุรีรัตน บุญชม  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
   

23-24 เมษายน 2562 การสอบสวนการดาํเนินการทางวินัย
ของพนักงานสวนทองถิ่นฯ 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน 
นางสาวสุกัญญา พวงเพชร 
นายสมยศ  ลอยประโคน 

ปลัดเทศบาล 
นิติกร 
นักทรัพยากรบุคล 

   

24-26 พฤษภาคม 2562 การพัฒนาศักยภาพดานสวัสดิการ
สังคมฯ 

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย 
นางแสงเทียน ปาประโคน 
นายสมศักดิ์ เปกรัมย 

หัวหนาฝายสวัสดิการ
สังคม 
นักพัฒนาชุมชน 
เจาพนักงานพัฒนาชุชน 

   

6-8  มิถุนายน2562 การจัดทํารายงานทรัพยสิน นายภุมรินทร  ผลสมหวัง    เจาพนักงานพัสด ุ
 

   

21-24 มิถุนายน 2562 เทคนิคการนําเสนอขอมูลรูปแปลง
ที่ดินฯ 

นางสาวน้าํฝน  วิลุนพัน นักวิชาการจัดเก็บรายได    

26 มิถุนายน 2562 กฎหมาย วิธี ขั้นตอน เก่ียวกับแผนที่
ภาษี ฯ 

นางสาวน้าํฝน  วิลุนพัน นักวิชาการจัดเก็บรายได    

 

 

 

 

 


