
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอำนวยการ  (งานการเจ้าหน้าที่)                                           .                                                       
ที ่  สก ๖๑๓๐๑ / -                                     วันที ่     7    ตุลาคม   ๒๕65                       . 
เรื่อง    ขอรายงานผลการดำเนินงานอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานเทศบาล.ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ 

ด้วยงานการเจ้าหน้าที่  ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเข้ารับการอบรม
ตามแผนการฝึกอบรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                   
รายระเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลำฝึกอบรม

1 นำงสำวฐิตำรีย์ รัตนวิเศษประชำ นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร  -หลักสูตรกำรปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชี และกำรจัดกำรรำยงำนกำรเงินประจ ำปี 19-21 พฤศจิกำยน 2564

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกำรจัดท ำรำยงำนกำรค ำนวนค่ำเส่ือมรำคำในระบบ ณ โรงแรมองิธำรรีสอร์ท 

E-LAAS ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรบันทึก จังหวัดนครนำยก

บัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ

  -โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อปท.ประจ ำปี 6-8 พฤศภำคม 2565

งบประมำณ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพำเลช

จังหวัดชลบุรี

 -อบรมหลักสูตร นักบริหำรงำนท่ัวไป อ ำนวยกำรท้องถ่ินระดับต้น รุ่นท่ี 93 28 สิงหำคม-23 กันยำยน 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ินฯ

กรุงเทพมหำนครฯ

2 นำงสำวพรรษำ มีของ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง  -หลักสูตรกำรปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชี และกำรจัดกำรรำยงำนกำรเงินประจ ำปี 19-21 พฤศจิกำยน 2564

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกำรจัดท ำรำยงำนกำรค ำนวนค่ำเส่ือมรำคำในระบบ ณ โรงแรมองิธำรรีสอร์ท 

E-LAAS ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือปฎิบัตตำมมำตรฐำนกำรบันทึก จังหวัดนครนำยก

บัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ

3 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงภำวิณี คำทำศรี พนักงำนท่ัวไป  -อบรมโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของ อปท.ประจ ำปีงบประมำณ 2565 3-6 พฤษภำคม 2565

ณ โรงแรมสีดำ แอคทิวิต้ี รีสอร์ท

4 นำงสำวอนงนำฎ แผ่ก ำเหนิด นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   -โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อปท.ประจ ำปี 6-8 พฤศภำคม 2565

งบประมำณ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพำเลช

จังหวัดชลบุรี

บัญชีรำยช่ือพนักงำนเทศบำลท่ีได้รับกำรฝึกอบรม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว



                                                                                                                                          ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลำฝึกอบรม

4 นำงสำวอนงนำฎ แผ่ก ำเหนิด นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   -โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อปท.ประจ ำปี 6-8 พฤศภำคม 2565

งบประมำณ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพำเลช

จังหวัดชลบุรี

5 นำงกำญจนำ อัศเวก นักวิเครำะห์นโยบำย  -อบรมโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของ อปท.ประจ ำปีงบประมำณ 2565 3-6 พฤษภำคม 2565

และแผนช ำนำญกำร ณ โรงแรมสีดำ แอคทิวิต้ี รีสอร์ท

จังหวัดนครนำยก

 -อบรมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบลเพ่ือรองรับ 30 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2565

กำรเป็นหน่วยงบประมำณตำม พ.ร.บ.วิธีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำหรับกำรจัดท ำ ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุน) ท่ีจัดสรรให้แก่ อปท. กรุงเทพมหำนครฯ

6 นำงสำวทิฆัมพร ภูกำบขำว นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน   -โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อปท.ประจ ำปี 6-8 พฤศภำคม 2565

ปฏิบัติกำร งบประมำณ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพำเลช

จังหวัดชลบุรี

7 นำยสำธิต ผลดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   -โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรของ อปท.ประจ ำปี 6-8 พฤศภำคม 2565

งบประมำณ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพำเลช

จังหวัดชลบุรี

8 นำงสำวจริยำ จักรศรี นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  -ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมปิดบัญชีของ องค์กรส่วนท้องถ่ินในระบบ 2-4 กันยำยน 2565

E-LASS รุ่นท่ี 5 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์

จังหวัดนครนำยก

 -อบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีได้รับกำรบรรจุแต่งต้ัง 9-11 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรำชกำร บริหำรรำชกำร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว
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ท่ี ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลำฝึกอบรม

9 นำงเพลินตำ บุญเล็ก ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  -อบรมโครงกำรอบรมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมเทศบำลต ำบลเพ่ือรองรับ 30 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2565

กำรเป็นหน่วยงบประมำณตำม พ.ร.บ.วิธีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำหรับกำรจัดท ำ ณ โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบเงินอุดหนุน) ท่ีจัดสรรให้แก่ อปท. กรุงเทพมหำนครฯ

 -ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมปิดบัญชีของ องค์กรส่วนท้องถ่ินในระบบ 2-4 กันยำยน 2565

E-LASS รุ่นท่ี 5 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์

จังหวัดนครนำยก

 -เข้ำรับกำรทดสอบหลักสูตรด้ำนกำรบันชีภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 19-ก.ค.-65

ของกรมบัญชีกลำง ณ ห้องประชุมพรหมนิมิตฯ

จังหวัดสระแก้ว

 -อบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรบันทึกบันชี E-LASS 3-12 มีนำคม 2565

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

กรุงเทพมหำนครฯ

 -อบรมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุของหน่วยงำนภำครัฐ 18-19 มีนำคม 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ณ ห้องประชุมค่ำนิตย์

จังหวัดสระแก้ว

 -อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรปิดบัญชี และกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 8-9 ธันวำคม 2565

ปีงบประมำณ 2564 ณ ม.บูรพำ

จังหวัดสระแก้ว

10 นำงสำวลักขณำ เรืองสิน เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  -อบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีได้รับกำรบรรจุแต่งต้ัง 9-11 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรำชกำร บริหำรรำชกำร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว
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ท่ี ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลำฝึกอบรม

11 นำงสำวจรรยำ รุ่งพวงทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  -อบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีได้รับกำรบรรจุแต่งต้ัง 9-11 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรำชกำร บริหำรรำชกำร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว

 -อบรมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกำรคลัง กำรเงินบัญชี และพัสดุ 22-24 กันยำยน 2565

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมภำยใต้สังกัด อปท.(ส ำหรับหน่วยงำนลูก) ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว

12 นำยคมสัน ปกป้อง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  -อบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีได้รับกำรบรรจุแต่งต้ัง 9-11 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรำชกำร บริหำรรำชกำร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว

 -อบรมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกำรคลัง กำรเงินบัญชี และพัสดุ 22-24 กันยำยน 2565

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมภำยใต้สังกัด อปท.(ส ำหรับหน่วยงำนลูก) ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

13 นำงสำวนันท์นภัส แพงหำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  -อบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีได้รับกำรบรรจุแต่งต้ัง 9-11 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรำชกำร บริหำรรำชกำร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ 

บีเอ็มเอ็กซ์  ป๊ัมพ์แทร็ค

จังหวัดสระแก้ว
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ท่ี ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลำฝึกอบรม

14 นำยนิกร  พะยอมศรี นิติกรปฏิบัติกำร  -เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นท่ี 42 24 กรกฎำคม-19 สิงหำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน

จังหวัดปทุมธำนี

15 นำงสำวจุฑำมำศ พรมดำ ผช.จพง.กำรเงินและบัญชี  -อบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรบันทึกบันชี E-LASS 3-12 มีนำคม 2565

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

กรุงเทพมหำนครฯ

 - 5 -


