
ล ำดับ หลักสูตร วัน/เดือน/ปี ผู้เข้ำรว่มอบรม ต ำแหน่ง

1 หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น รุ่นที่ 13 21 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561 นางสาวอุมาพร ยึนประโคน หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ)
ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 นายอิศรา ศรีธีระวิโรจน์ นักวิเคราะหน์โนบายและแผนช านาญการ
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การจัดท าแผนที่ 12 - 16 มกราคม 2561 นางบรรจง เสาวพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด  นางสาวศิรินทรา แรงประโคน คนงาน
การส ารวจข้อมูลภาสนาม การจัดท าแผนที่ภาษี และการ กรุงเทพมหานคร
บนัทกึข้อมูลภาคสนามลงโปนแกรมแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รุ่นที่ 2 

3 หลักสูตรประชุมปกิบติัการปรับปรุงคู่มือและตัวอย่างโครงการ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศิริทรา ฉั่วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุหลักประ ณ โรงแรมแคนทาร่ี อ.เมือง
กันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ จ.นครราชสีมา

4 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ 28 - 30 มีนาคม 2561 นางสาวนงนุช หลอมประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับทอ้งถิ่น อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา

รำยงำนผลกำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2561
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5 หลักสูตรโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจความเข้าใจการ 30 เมษายน 2561 นางปยิวรรณ ช านาญดู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
เบกิจ่ายเงินและการบนัทกึรายการบญัชีกองทนุหลักประกัน ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Hall นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
สุขภาพฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

6 หลักสูตรโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 28  - 29 มิถุนายน 2561 จ่าสิบโทสันติ นรสีห์ ปลัดเทศบาล
รายจ่ายประจ าป ี2562 และรูปแบบจ าแนกงบประมาณประ ณ โรงแรมเดอสิตา ปร้ินเซส บรีุรัมย์  (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
กอบแนวทางปกิบติัตามระเบยีบหนังสือส่ังการใหม่และรูปแบบ อ.เมืองบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ นายพิทกัษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาล
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
ถิ่น (e-LAAS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปญัหาในการ นายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง
ปฏิบติังานใหแ้ก่บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (นักบริหารงานช่าง)
รุ่น 2 นางสาววารุณี พวงไพบลูย์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวอุมาพร ยึนประโคน หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ)
นางนิดา ปยุะติ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวรักชนก ปกึประโคน นักวิเคราะหน์โนบายและแผนช านาญการ
นายอิศรา ศรีธีระวิโรจนื นักวิเคราะหน์โนบายและแผนช านาญการ
นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
นางจิราลักษณ์ สายสังข์ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ
นางบรรจง เสาวพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
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7 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการแก่เจ้าหน้าที่ขององค์ 9  - 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวอัญชลี  เชาวนกุล หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล
กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นผู้ปฏิบติังานด้านบ าเหน็จบ านาญ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น เพื่อเปน้การซักซ้อมแนวทางการ กรุงเทพมหานคร
ปฏิบติังานด้านบ าเหน็จบ านาญ

8 หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการพัฒนาคุณภาพ 10  - 12 กรกฎาคม 2561 จ่าเอกปรีชา  ดีด้วยชาติ ผู้อ านวยการกองการประปา
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี นายกรวิชญ์  ราชกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ประจ าป ี2561 จอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

9 หลักสูตรโครงการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาล 18  - 20 กรกฎาคม 2561 จ่าสิบโทสันติ นรสีห์ ปลัดเทศบาล
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกับการขับเคล่ือน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
ยุทธศาสตร์ชาติตามเปา้หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ในยุค 4.0 นานาชาติ ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น
10 โครงการประชุมส่งมอบข้อเสนอการรับฟังความคิดเหน็ทั่วไป 3 สิงหาคม 2561 นางสาวนงนุช  หลอมประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

จากผู้ใหบ้ริการท พ.ร.บ.  หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง
 จ.นครราชสีมา

11 หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมความพร้อม 29  สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 นายพิทกัษ์  เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาล
บคุลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกต้ังทอ้งถิ่น ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี นางสาวอัญชลี  เชาวนกุล หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล

นางกฤษฎีกา  มัญจกาเภท ผู้อ านวยการกองคลัง
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12 หลักสูตรพัฒนาบคุลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 11  - 14  กันยายน 2561 นายชัยวัฒน์  สายสังข์ หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ระดับสามัญวิศวกร)  รุ่นที่ 2 ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น  

ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

13 หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงดิจิทลัระดับชุมชน 18  กันยายน  2561 นางพรรณิภา  บบุผารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
ณ โรงแรมโซคูล จ.บรีุรัมย์  

14 หลักสูตรโครงการพัฒนาอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติั 20  - 22  พฤศจิกายน 2561 นางจิราลักษณ์  ปยุะติ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ
งานด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ 

บรีุรัมย์ อ.เมือง จ.บรีุรัมย์
15 หลักสูตรโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 26  - 30  พฤศจิกายน 2561 นางสาวอุมาพร  ยึนประโคน หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงแรมริเวอร์ซิต้ี อ.เมือง นางสาวภัคฐ์พิชา  ธันยพิพัธน์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ
จ.ขอนแก่น นางลินดา  ปรุณะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ

16 หลักสูตรโครงการจัดงานการขับเคล่ือนแรงงานนอกระบบ 26 พฤศจิกายน 2561 นายบญุจันทร์  ทองแถม ปลัดเทศบาล
สู่ทอ้งถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ซิต้ี อ.เมือง

จ.ขอนแก่น
17 หลักสูตรประชุมชี้แจงการด าเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพ 27 พฤศจิกายน 2561 นายบญุจันทร์  ทองแถม ปลัดเทศบาล

ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ ณ โรงแรมเมพนคร อ.เมือง นางสาวนงนุช หลอมประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
จ.บรีุรัมย์
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18 หลักสูตรการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม 14  - 16  ธันวาคม 2561 นางสุดเฉลียว  สง่าประโคน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ  อ.เมือง 
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 จ.นครราชสีมา

19 หลักสูตรโครงการการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและ 26 พฤศจิกายน - 8  ธันวาคม 2561 นางสาวจินตนา  หลอมประโคน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
คนพิการ  ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
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