รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

หลักสูตร

1 หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 13

วัน/เดือน/ปี

นายอิศรา ศรีธีระวิโรจน์
นางบรรจง เสาวพันธ์
นางสาวศิรินทรา แรงประโคน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
คนงาน

3 หลักสูตรประชุมปกิบตั ิการปรับปรุงคู่มือและตัวอย่างโครงการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
สาหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประ ณ โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง
กันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จ.นครราชสีมา

นางสาวศิริทรา ฉั่วสุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

4 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น

นางสาวนงนุช หลอมประโคน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

28 - 30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวอุมาพร ยึนประโคน

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ)
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการ

2 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
การสารวจข้อมูลภาสนาม การจัดทาแผนที่ภาษี และการ
บันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปนแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 2

21 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 - 16 มกราคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ำร่วมอบรม

ลำดับ

หลักสูตร

5 หลักสูตรโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจความเข้าใจการ
เบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

หน้า 2
วัน/เดือน/ปี
30 เมษายน 2561
ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Hall
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

6 หลักสูตรโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
28 - 29 มิถุนายน 2561
รายจ่ายประจาปี 2562 และรูปแบบจาแนกงบประมาณประ ณ โรงแรมเดอสิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์
กอบแนวทางปกิบตั ิตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่และรูปแบบ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานให้แก่บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่น 2

ผู้เข้ำร่วมอบรม

ตำแหน่ง

นางปิยวรรณ ชานาญดู
นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

จ่าสิบโทสันติ นรสีห์

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

นายพิทกั ษ์ เมื่อประโคน
นายทรงยศ ชัยอินทร์
นางสาววารุณี พวงไพบูลย์
นางสาวอุมาพร ยึนประโคน
นางนิดา ปุยะติ
นางสาวรักชนก ปึกประโคน
นายอิศรา ศรีธีระวิโรจนื
นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ
นางจิราลักษณ์ สายสังข์
นางบรรจง เสาวพันธ์

ลำดับ

หลักสูตร

7 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่เจ้าหน้าที่ขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบตั ิงานด้านบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป้นการซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานด้านบาเหน็จบานาญ
8 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2561
9 หลักสูตรโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาล
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในยุค 4.0
10 โครงการประชุมส่งมอบข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
จากผู้ให้บริการท พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11 หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

หน้า 3
วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้ำร่วมอบรม

ตำแหน่ง

9 - 10 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัญชลี เชาวนกุล
นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

10 - 12 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
18 - 20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
3 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

จ่าเอกปรีชา ดีด้วยชาติ
นายกรวิชญ์ ราชกิจ

ผู้อานวยการกองการประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

จ่าสิบโทสันติ นรสีห์

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

นางสาวนงนุช หลอมประโคน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

นายพิทกั ษ์ เมื่อประโคน
นางสาวอัญชลี เชาวนกุล
นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท

รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง

ลำดับ

หลักสูตร

หน้า 4
วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

12 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
(ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 2

นายชัยวัฒน์ สายสังข์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

13

นางพรรณิภา บุบผารัตน์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

นางจิราลักษณ์ ปุยะติ

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

นางสาวอุมาพร ยึนประโคน
นางสาวภัคฐ์พิชา ธันยพิพัธน์
นางลินดา ปุรณะ
นายบุญจันทร์ ทองแถม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ปลัดเทศบาล

นายบุญจันทร์ ทองแถม
นางสาวนงนุช หลอมประโคน

ปลัดเทศบาล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

14

15

16

17

11 - 14 กันยายน 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงดิจิทลั ระดับชุมชน
18 กันยายน 2561
ณ โรงแรมโซคูล จ.บุรีรัมย์
หลักสูตรโครงการพัฒนาอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561
งานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์
บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตรโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
26 - 30 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
หลักสูตรโครงการจัดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ
26 พฤศจิกายน 2561
สู่ทอ้ งถิ่น
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
หลักสูตรประชุมชี้แจงการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
27 พฤศจิกายน 2561
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ณ โรงแรมเมพนคร อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์

ผู้เข้ำร่วมอบรม

ลำดับ

หลักสูตร

หน้า 5
วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้ำร่วมอบรม

18 หลักสูตรการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
14 - 16 ธันวาคม 2561
นางสุดเฉลียว สง่าประโคน
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
จ.นครราชสีมา
19 หลักสูตรโครงการการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและ
26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2561 นางสาวจินตนา หลอมประโคน
คนพิการ
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

