
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลส่องดาว 

(ด้านการพัฒนาบุคลากร) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ล าดับ

ที ่
การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

1 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการ 
วางและจัดท าผังโครงการวางผังการ 
ระบายน  าจังหวัดในลุ่มน  าโขง ครั งที่ 
1 (ระดับลุ่มน  า) 

1. นายธีรนิตย์ แก้วพาดี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายธีระโชติ โคตรวิชัย 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

15 ต.ค. 62 โรงแรมฟอร์จูน 
จังหวัดนครพนม 

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“เทคนิคการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น/การประเมิน
ความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และเทคนิคการวิเคราะห์
โครงการเพื่อเพ่ิมเติม/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)” รุ่นที่ 1 

1. นายยุทธศาสตร์ ราชค า 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
2. นางดวงสมร ราชค า 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
3. นางนรินทร ไชยรบ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

25 - 27 
ต.ค. 62 

โรงแรมสยาม 
แกรนด์ 

จังหวัดอุดรธานี 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนว
ทางการปิดบัญชีสถานศึกษาการใช้
จ่ายเงินสามเดือนแรกเมื่อรายได้ไม่
เพียงพอ การจัดท าหน้าฎีการูปแบบ
ใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 1 

1. นางวารุณี สุภา  
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2. นางอุฬารัตน์ รัตนะเวฬุ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ 
บัญชี 
 

25 – 27 
ต.ค. 2562 

โรงแรมนภาลัย  
จังหวัดอุดรธานี 

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดท าแผนที่ภาษี 
จากข้อมูลกรมที่ดิน เทคนิคส ารวจ
ภาคสนามแบบง่าย การบันทึก
ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท า
บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วย
ระบบอัตโนมัติ” รุ่นที่ 7 

1. นางร าไพ ไชยรบ                
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

1 – 3  
พ.ย. 62 

โรงแรมสยาม 
แกรนด์ 

จังหวัดอุดรธานี 
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การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การ
ปิดบัญชี และการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจ าปี 
2562 เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ. 2561” รุ่นที่ 6 

1. นางอวยพร ไผ่โสภา        
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 

1 – 3  
พ.ย. 62 

โรงแรมสยาม 
แกรนด์ 

จังหวัดอุดรธานี 

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการบังคับใช้
กฎหมายและการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 

1. นางจารุวรรณ เมืองสอง      
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

9 – 10 
พ.ย. 62  

 

โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น 

7 โครงการ หลักสูตร “การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง การสิ นสุด
สมาชิกภาพ การพ้นจากต าแหน่ง
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเลือกตั ง  
และเทคนิคการลดข้อพิพาทในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น” รุ่นที่ 4 

1. นายวิชิต ไชยประเทศ 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมศรี ชื่นใจ  
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายจันทร์โท นาคภูมิล  
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางบัวครอง ตาระบัติ  
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสวรรค์ พรหมเสนา 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเมตกะสัตย์ เหง้าโอสา 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายมาโนช วชิัย  
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายวุฒิภัทร สุขภาค 

ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

22 – 24  
พ.ย. 62 

โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น 
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8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
รุ่นที่ 1 

1. นายราวินท์ อินทร์หา        
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

30 พ.ย. –  
5 ธ.ค. 62 

โรงแรมรอยัล ซิดี  
กรุงเทพมหานคร 

9 โครงการ “การบริหารจัดการงาน
สวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี ยความพิการ  
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
การเบิกจ่ายงบประมาณและ
ด าเนินการตามแนวทางใหม่เพ่ิมเติม 
และระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็ก
แรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด”  

1. นางแสงจันทร์ แก้วใส          
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
2. นายกฤษฎา ศรีวะรมย์ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

9 – 11  
ธ.ค. 62 

โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 

10 โครงการ 1 ต าบล 1 ช่างไฟฟ้า 1. นายพิชิต จ าปาจันทร์ 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
(ช่วยราชการกองช่าง) 

9 – 13  
ธ.ค. 62 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 
11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม
ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai 
School Lunch) และโปรแกรม
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน 
(KidDiary School) ของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 3 

1. นางสาวลัดดา แสนณรงค์     
ต าแหน่ง ครู 
 

15 – 17 
ม.ค. 63 

โรงแรมอเล็ก 
ซานเดอร์ 

กรุงเทพมหานคร 
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12 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการ
ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี วัด การ
เขียน วฐ 1 วฐ 2 และ วฐ 3 การฝึก
ปฏิบัติการ กระบวนการ PLC : 
Professional Learning 
Community (ชุมชนการ เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ) ของข้าราชการครู ในสังกัด 
อปท. ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ น ตามหนังสือ ซักซ้อม
มาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่  
10 มิถุนายน 2562” รุ่นที่ 3 

1. นางสาวไทยเทวี แก้วทอง 
ต าแหน่ง ครู 
2. นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ 
ต าแหน่ง ครู 

17 – 19 
ม.ค. 63 

โรงแรมประจักษ์ 
ตราดีไซน์โฮเทล 
จังหวัดอุดรธานี 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
จัดระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั น
พื นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
รุ่นที่ 6 

1. นางสาวลัดดา แสนณรงค์ 
ต าแหน่ง ครู 
2. นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ 
ต าแหน่ง ครู 
3. นางสาวไทยเทวี แก้วทอง 
ต าแหน่ง ครู 

31 ม.ค. – 
5 ก.พ. 63 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

14 ประชุมชี แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื นที่ 
ครั งที่ 3 

1. นายวุฒิภัทร สุขภาค 
ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

12 ก.พ. 63 ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า

นานาชาติขอนแก่น 
(KICE) 

จังหวัดขอนแก่น 
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ครั งที่ 3 

1. นายวุฒิภัทร สุขภาค 
ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

13 ก.พ. 63 โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น  

 จังหวัดขอนแก่น 

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รุ่นที่ 2 

1. นายราวินท์ อินทร์หา        
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

15 – 17 
ก.พ. 63 

โรงแรมอเล็ก 
ซานเดอร์ 

กรุงเทพมหานคร 
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17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และบูรณาการภารกิจ
กระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. นางแสงจันทร์ แก้วใส 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 

13 – 14 
ก.พ. 63 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน  

จังหวัดสกลนคร 

18 อบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้าง
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื นที่” รุ่นที่ 1 

1. นางจารุวรรณ เมืองสอง      
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

20 – 23  
ก.พ. 63 

สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 

19 ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้าน
กฎหมายสาธารณสุข 

1. นางจารุวรรณ เมืองสอง      
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

12 – 13  
มี.ค. 63 

โรงแรมอิมพีเรียล
สกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
20 “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

1. นางทัดดาว แสงลี 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการ 

19 – 21  
มี.ค. 63 

โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ  

จังหวัดสกลนคร 
21 ประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นในการ

วางและจัดท าผังโครงการวางผังการ
ระบายน  าจังหวัดในลุ่มน  าโขง  
ครั งที่ 2 (ระดับจังหวัด) 

1. นายธีรนิตย์ แก้วพาดี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายธีระโชติ โคตรวิชัย 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

17 มี.ค. 63 โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ  

จังหวัดสกลนคร 

22 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล e-PLAN” รุ่นที่ 1 

1. นางดวงสมร ราชค า 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

3 – 5  
ก.ค. 63 

โรงแรม 
สยามแกรนด์  

จังหวัดอุดรธานี 

23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ประเด็นกฎหมายและ
ขั นตอนการด าเนินการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดท า 
ภ.ด.ส.   1-2-3-4-6-7 และการ
ค านวณภาษีด้วยโปรแกรม Excel 
พร้อมเทคนิคการส ารวจข้อมูลและ
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเบื องต้น รุ่นที่ 2 

1. นางร าไพ ไชยรบ                
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

11 – 14  
ก.ค. 63 

โรงแรมบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี 

 
 



- 6 – 
ล าดับ

ที ่
การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 รุ่นที่ 5 

1. นางทัดดาว แสงลี 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการ 

29 ก.ค. – 
1 ส.ค. 63 

โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 

25 อบรมการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

1. นายราวินท์ อินทร์หา        
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

16 ก.ค. 63 โรงแรม 
เดอะ พรรณราย  
จังหวัดอุดรธานี 

26 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 

1. นายอากาศ ไชยมีสุข 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

14 – 16  
ส.ค. 63 

โรงแรม 
สกลแกรนด์พาเลซ  
 จังหวัดสกลนคร 

27 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“เตรียมพร้อมข้อมูลสมัครรับเลือกตั ง
ภายใต้กฎหมายการเลือกตั งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
การด าเนินคดีเลือกตั ง การช าระ
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดการเลือกตั ง การโฆษณาหาเสียง
เลือกตั ง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั ง และการประชุมสภาท้องถิ่น
ส าหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้
ถูกต้องตามกฎหมาย” รุ่นที่ 6 

1. นายยุทธศาสตร์ ราชค า 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
2. นายอากาศ ไชยมีสุข 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นายวุฒิภัทร สุขภาค 
ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
 

21 – 23  
ส.ค. 63 

โรงแรมนภาลัย 
จังหวัดอุดรธานี 

28 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร พนักงานครู ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 11 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 (ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ) 

1. นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. นางสาวไทยเทวี แก้วทอง 
ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 
3. นางดารารัตน์ พรรณขาม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

20 – 21  
ส.ค. 63 

โรงแรม 
สกลแกรนด์พาเลซ  
 จังหวัดสกลนคร 

 
 



- 7 – 
ล าดับ

ที ่
การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

29 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic 
of Food Sanitation Inspector : 
BFSI) 

1. นางจารุวรรณ เมืองสอง      
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

24 – 26 
ส.ค. 63 

โรงพยาบาล 
ศูนย์สกลนคร   

 จังหวัดสกลนคร 

30 โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนระดับของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประจ าปี
งบประมาณ 2563” 

1. นายอากาศ ไชยมีสุข 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
2. นางศิริพร กาญจนารัตน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

28 -30  
ส.ค. 63 

โรงแรมเอ็ม เจ 
เดอะมาเจสติก

สกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

31 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักย 
ภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รบั 
ผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน กีฬาและนันทนาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 

1. นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

9 - 12  
ก.ย. 63 

 

โรงแรมอเล็ก 
ซานเดอร์ 

กรุงเทพมหานคร 

32 โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนระดับของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประจ าปี
งบประมาณ 2563” 

1. นางดวงสมร ราชค า 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

28 – 30 
ส.ค. 63 

โรงแรมเอ็ม เจ 
เดอะมาเจสติก

สกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

33 โครงการอบรมหลักสูตร “การคิดค่า
เสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคา การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยดึงข้อมูล
โครงการที่มีในระบบ e-plan 
กระบวนการจัดท าฐานข้อมูล
เงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูล
การจัดซื อจัดจ้างจากระบบ e-GP 
การท าฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และการเตรียมความ
พร้อมการปิดบัญชีเพ่ือการจัดท า
บัญชีและรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
บัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 
2564” รุ่นที่ 11 

1. นางศิริพร กาญจนารัตน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางอุมาพร สุราษฎร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

11 – 13  
ก.ย. 63 

ณ โรงแรม 
สยามแกรนด์  

จังหวัดอุดรธานี 



 


