
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ
ล าดับที ่

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/ระดบั ประเภท โครงการ/หลกัสูตร/สถานที ่ หน่วยงานผู้จดั ระยะเวลา สถานะ 

1 1 

นายศุภกานต์  อ่อนศรี นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
สมรรถนะให้แก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ อปท.ในพื้นท่ี
เป้าหมาย ครั้งท่ี 1 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

8 – 11 ต.ค.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

2 1 
นส.สดใส  ศรีจูม นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ บริหารท้องถิ่นรอบด้าน พื้นฐาน

การปฏิรูปประเทศ 
สมาคมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

22 – 26 ต.ค.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

3 4 

1. นายจักรภพ  โพธิชัย 
2. นายกิติอนุวัฒน์  โคตรแสนลี
3. นายไมตรี  ศรีเทียมเงิน 
4. นายเอกพิศิษฐ์  ศรีเทียมเงิน 

นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 

ช านาญงาน 
ช านาญงาน 
ช านาญงาน 
ช านาญงาน 

พัฒนาบุคลากรช่างตาม
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
(ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นท่ี 7 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

8 – 13 ต.ค.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

4 2 

1. นายทศพร  รายา 
2. นายบัญญัติ  โภคาเพ็ชร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
ปฏิบัติการ 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี การจัดท าแผนพัฒนาท่ีเกิน
ศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน
และประเด็นความเหมือน/
แตกต่างของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
(ฉบับท่ี 3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

2 – 4 พ.ย.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

5 3 
1. นส.ลภัสรดา  ข่วงทิพย์ 
2. นส.บรรดล  ลุนอุบล 
3. นส.พรทิพย์  สุวรรณไชยรบ 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการ 
ช านาญการ 
ปฏิบัติการ 

การเลื่อนต าแหน่งและระดับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้สูงขึ้น พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

23 – 25 พ.ย.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

6 1 
นส.วรินทร โคตรพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รุ่นท่ี 73 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

2 – 28 ธ.ค.61 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

7 1 
นายเสวก  ฮังจี้จู้ นักป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
ปฏิบัติการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย รุ่นท่ี 6 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

20 ม.ค. – 15 
ก.พ. 62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 



8 3 
1. นส.ละอองดาว อ่อนศรี 
2. นส.นิภาพร  ลีโสภา 
3. นส.ยุพิน ธิพัน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ช านาญงาน 
ช านาญงาน
ปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
รุ่นท่ี 59 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

17 ก.พ. – 8 มี.ค.
62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

9 1 
นายไมตรี  ศรีเทียมเงิน นายช่างโยธา ช านาญงาน ราคากลางงานก่อสร้างของ

ราชการและการใช่ค่า K รุ่นท่ี 
53  

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 27 ก.พ. -1 มี.ค. 
62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

10  

นายบัญญัติ  โภคาเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายในยุทธศาสตร์ชาติ และ
การจัดท างบประมาณตาม
แนวทางท่ีส านักงบประมาณ
ก าหนด รุ่นท่ี 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

27 ก.พ. – 1 มี.ค. 
62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

11  

นายบัญญัติ  โภคาเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ การบวนการจัดท า/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบใหม่ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 และแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 7 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

12 1 
นายนที  ต้นเตย  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้า รุ่นท่ี 5  สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น 
9 – 28 มิ.ย.62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

13 1 
นส.คณาลักษณ์  ทุมพะลา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นท่ี 105 สถาบันพัฒนาบุคลกร

ท้องถิ่น 
7 – 26 ก.ค.62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

14 4 

1.นายวิญญู สละวาสี 
1.นส.วรัญญา พิลาหอม 
2.นายด ารงชัย แก้วน้ า 
3.นส.กัญญานินทร์ แก้วเคน 

นักจัดการงานท่ัวไป 
นักประชาสัมพันธ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงาน 

ปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
รุ่นท่ี 50 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

30 ก.ค. – 4 ส.ค.
62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

15 2 
1.นส.ฐานิศรา  มูลสุวรรณ 
2.นายฉัตรชัย พันธุสันต์ 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

ช านาญงาน 
ช านาญงาน 

เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นท่ี 63 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

30 ก.ค. – 18 
ส.ค. 62 

เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

16 
 

1 
นส.บรรดล  ลุนอุบล นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ นักทรัพยากรบุคคล รุ่นท่ี 17 สถาบันพัฒนาบุคลกร

ท้องถิ่น 
4 – 30 ส.ค.62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 



17 4 

1. นายจักรภพ  โพธิชัย 
2. นายกิติอนุวัฒน์  โคตรแสน
ลี3. นายไมตรี  ศรีเทียมเงิน 
4. นายเอกพิศิษฐ์  ศรีเทียม
เงิน 

นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 
นายช่างโยธา 

ช านาญงาน 
ช านาญงาน 
ช านาญงาน 
ช านาญงาน 

การพิจารณาความหมายงาน
ก่อสร้าง และแนวทางการจัดท า
แบบแปลน การแบ่งงวดงาน 
การก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง 
การพิจารณาผลงานประเภท
เดียวกัน การควบคุมงาน การ
ตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง 
การเบิกค่าตอบแทนตาม พรบ. 
จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นท่ี 4 

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย 19 – 20 ส.ค.62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

18 1 
นส.จันทร์สุดา  วรกา นักจัดการงานท่ัวไป  ปฏิบัติการ นักจัดการงานท่ัวไป รุ่นท่ี 13 สถาบันพัฒนาบุคลกร

ท้องถิ่น 
1 – 27 ก.ย. 62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

19 1 นส.วรัญญา พิลาหอม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร กรมประชาสัมพันธ์ 24 – 27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
         
         

 


