รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางการรายงานส่งพนักงานเทศบาลตําบลโนนแดงเข้ารับการฝึกอบรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายธนสร สารนอก

หลักสูตรการพัฒนา
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
2 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย
1. ประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2. รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
3 นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ 1. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 19
2. ทิศทางและแนวทางการดําเนินการกฎหมาย
ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจ
สอบกรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตลอดจน
กระบวนการทางวินัยและการต่อสู้คดี รุ่นที่ 4
3. รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
4 นางอมรรัตน์ พูนสวัสดิ์
1. บันทึกข้อมูล ประจําปี 2562 เรื่อง การใช้งาน
โปรมแกรมบันทึกข้อมูลประมวลผลข้อมูล
ที่ถูกต้อง
2. เทคนิคการนํากิจกรรมและการพัฒนาทักษะ
วิทยากรกระบวนการสันทนาการและเทคนิค

วันที่อบรม
9 กันยายน 2562

สถานที่อบรม
โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

23 สิงหาคม 2562

ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช

29 เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

19 - 21 สิงหาคม 2562
1 - 3 มีนาคม 2562

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

29 เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

17 - 20 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ

5 นางสาวสุดารัตน์ ภูชนิด
6 นางระวิวรรณ เขตคาม

7 นางชุดา โพธิอาภา

8 นายสุทธิชัย ชูยะไข
9 นางสาวนิลรัตน์ ไชยพิมพา

10 นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว

3. เทคนิคการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุ
เพื่อวส่งเสริมและพัฒนาทักษะนันทนาการ
1. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
1. การปฏิบัติงานระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์
สํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล
2. ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
1. บันทึกข้อมูล ประจําปี 2562 เรื่อง การใช้งาน
โปรมแกรมบันทึกข้อมูลประมวลผลข้อมูล
ที่ถูกต้อง
1. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับกฎหมายฉบับใหม่
ตามพระราชบัญยัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 และแนวทาง
การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 - 11 มกราคม 2562

จังหวัดขอนแก่น

7 - 8 มกราคม 2562

กรุงเทพมหานคร

29 เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

29 มกราคม 2562

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

17 - 20 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

7 - 8 มกราคม 2562

กรุงเทพมหานคร

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

11 นางสาวประนอม รั่งสันเทียะ
12 นางสาวสุกานดา กล้าหาญ
13 นางสาวเกสินี ศรีสุวรรณ

ให้ถูกระเบียบและปลอดภัย
3. การจัดทํารายงานทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบัญชี และรายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. การจัดทํารายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําบัญชี และรายงานการเงินตามมาตร
ฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การจัดทํารายงานสํารวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อม
ราคาเพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตร
ฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Laas เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
ประจําปี 2562

3 - 5 มิถุนายน 2562

โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562

โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

3 - 5 มิถุนายน 2562

โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

26 - 28 เมษายน 2562

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

19 มิถุนายน 2562

หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
จ.นครราชสีมา

2 - 3 สิงหาคม 2562

โรงแรมแคนทารี

14 นางสาววิไลภร ดอกกลาง

15 นางสาวกิตติยา บรรจง
16 นายสมนึก วรรณวิกรม์

1. โครงการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สนเทศ เพื่อจัดทําและปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 2
2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สนเทศ เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี
จากรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน เพื่อรองรับการเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-

1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สนเทศ เพื่อจัดทําและปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 2
17 นายมิตรอุดร พลวงศ์ษา
18 นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ 1. รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2. บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานสาธาณสุข
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
บนสิ่งปฏิกูล ในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ตามกฎกระทรวงสุขลักษระการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2561

22 - 24 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562

โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

5 - 7 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

-

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562

โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

22 - 24 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29 เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

5 กรกฎาคม 2562

โรงแรมโคราชโฮเต็ล

19 นางจารุวรรณ ชีโพธิ์
20 นายนวรัฐ ต่อสกุล
21 นายกิตติพงศ์ ทบพวก

3. โครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝยชุมชนของ อปท. ตามนโยบายจังหวัด
สะอาด และส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 2
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.
(EHA Forum 2019 : Green for all)
โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share ประจําปีงบประมาณ 2563
-

25 มกราคม 2563

โรงแรมรายาแกรนด์

26 - 28 พศจิกายน 2562

จังหวัดชลบุรี

9 - 11 มีนาคม 2563

โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กทม.

-

-

