
สรุปจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ชื่อโครงกำรที่เข้ำรับกำรอบรม สถำนที่อบรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
 น.ส.บุพปัทม์  โยสะอำด รองปลัด อบต. โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย  
ศูนย์ ปภ. เขต 6  จังหวัด
ขอนแก่น 

24-26 พ.ย.62  

 นำยปริวัตร   เวยสำร คนงำนประจ ำรถขยะ 
 นำยกิตติพงษ์  ใจปัดชำ พนักงำนดับเพลิง 
 นำยศุภพล  ศักดิ์หำญภพ พนักงำนดับเพลิง 
 น.ส.เพชรรัตน์  สุรำษฎร ์ ครู คศ.1 โครงกำรจัดแผนประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำระดับปฐมวัยรุ่นที่ 1 

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

30 พ.ย - 5 ธ.ค.63  

 นำงสุภำพร  โอษะคลัง ผอ.กองคลัง กำรเตรียมควำมพร้อมแบบเจำะลึกกำร
จัดเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งป,กสร้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
พ.ศ. 2562 

โรงแรมเอสอเวนิว  กรุงเทพฯ 6 – 8 ธ.ค.62  

 นำยปิติพงศ์  ฐำนวิเศษ ผช.จพง.จัดเก็บฯ 

 นำยกิตติศักดิ์  แสนภูวำ นำยช่ำงโยธำ 
 นำงอโนรัตน์  ทองพรำว จพง.ธุรกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมสกลแกรนด์ อ.เมือง   
จ.สกลนคร 

20 – 21 ธ.ค.62  

 นำงเพ็ญณี  ดำมะนำว จพง.กำรเงินและบัญช ี

 นำงอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่นให้ก้ำว
ทันระเบียบ/หนังสือสั่งกำรในปี 2562 เพ่ือ
รองรับกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบอ ำนำจใน
กำรบริกำรสำธำรณะหรือกิจกรรมสำธำรณะ 

โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น 18 – 20 ธ.ค.62  

 ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบำท ปลัด อบต. อบรมสัมมนำปัญหำกำรด ำเนินงำนกิจกำร
สภำท้องถิ่นท่ีผ่ำนมำเพ่ือพิจำรณำกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรกิจกำรสภำของ อปท. 

โรงแรมเจริญโฮเทล 10 – 13 ม.ค.63  
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ชื่อโครงกำรที่เข้ำรับกำรอบรม สถำนที่อบรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
 น.ส.รัตนำวดี  แซ่อ้ึง ครู ค.ศ.1 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยำศำสตร์กับ

เด็กปฐมวัยโดยกำรใช้สื่อผ่ำนกำรเล่น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

โรงเรียนสกลนครพัฒนำศึกษำ 
1  ธ.ค.62 

 น.ส.สวรรยำ  โคตรค ำ ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก 
 น.ส.ยงค์แสง  โคสมบูรณ์ ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก 

 น.ส.นิภำ  อรุณวรรณ ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก 

 น.ส.ชนำกำรนต์ ยืนนำน ผู้ดูแลเด็ก 

 น.ส.แอนนำ  แก่นท้ำว ผู้ดูแลเด็ก 

 น.ส.ธัญลักษณ์  จันทะเกษ ผู้ดูแลเด็ก 

 นำยวิสุทธิ์  ดกเอียร์ ผู้ดูแลเด็ก 

 น.ส.บุพปัทม์  โยสะอำด รองปลัด อบต. เข้ำรับกำรสรรหำพนักงำนส่วนต ำบลให้
ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร ประจ ำปี 
2563 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 25 – 27 ม.ค.63  
 นำงอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 นำงสุภำพร   โอษะคลัง ผอ.กองคลัง 
 นำงอโนรัตน์  ทองพรำว จพง.ธุรกำร 
 นำงอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด โครงกำรจัดท ำแผนและกำรบริหำร

แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปีงบประมำณ 2563  

โรงแรมรอยัล เอสดีนิว กรุงเทพ 22 – 24 ม.ค.63  
 นำงสุภำพร   โอษะคลัง ผอ.กองคลัง 
 นำงอโนรัตน์  ทองพรำว จพง.ธุรกำร 
 น.ส.สุจิตตรำ  เนียมเพรำะ นักวิเครำะห์ฯ 
 น.ส.บุพปัทม์ โยสะอำด รองปลัด  อบต. พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

ของบุคลำกรท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
โรงแรมกิจตรงวิวล์ รีสอร์ท    
จ.อุบลรำชธำนี 

19 – 21 มี.ค.63  

 น.ส.สุจิตตรำ  เนียมเพรำะ นักวิเครำะห์ฯ สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศของ อปท.และกำรประเมินผล
แห่งชำติ(e-PLAN e-EMENSCR รุ่น ที่ 5 

โรงแรมรอยัลลิเวอร์ เขตบำง
พลัด 

20 – 22 ก.ค.63  
 น.ส.ปิยนุช  เกษงำม ผช.จพง.ธุรกำร 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ชื่อโครงกำรที่เข้ำรับกำรอบรม สถำนที่อบรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
 นำยปิยวิทย์  นำมผำ นักทรัพยำกรบุคคล โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566)ของ อปท. 

โรงแรมนภำลัย จ.อุดรธำนี 20-23 ก.ค.63  

 น.ส.บุพปัทม์  โยสะอำด  รองปลัด อบต. โครงกำรจัดท ำขยะรูปแบบผสมผสำน จังหวัดเลย 18 – 21 ก.พ.63  
 น.ส.ณัทญำกร  หีบแก้ว ผช.จพง.สธ 
 ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบำท ปลัด อบต. ปัญหำกำรด ำเนินงำนกิจกำรสภำ โรงแรมนภำลัย จ.อุดรธำนี 10 – 13 ม.ค.63  
 นำงพรวำรี  นิยมสัตย์ นวก.ตรวจสอบภำยใน ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักงำน ปปช.จังหวัด
ขอนแก่น 

11 – 14 ก.พ.63  

 นำงอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นประจ ำปี 
2563 

โรงแรมสกลนแกรนด์ อ.เมือง 
จ.สกลนคร 

14 – 16  ส.ค.63  
 นำงอโนรัตน์  ทองพรำว จพง.ธุรกำร 
 นำงศิรินุช  กำงทอง จพง.กำรเงินฯ 
 น.ส.ณชพร  ซำระวงค์ จพง.จัดเก็บฯ 
 นำงเพ็ญณี  ดำมะนำว จพง.กำรเงินฯ 
 นำยกิตติศักดิ์  แสนภูวำ นำยช่ำงโยธำ 
 น.ส.บุพปัทม์  โยสะอำด รองปลัด อบต. มิติใหม่กับแนวทำงกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของ อปท.และกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและ
อนำคต 

โรงแรมเอ็มเจ เดอะมำเจสติค 
สกลนคร 

3 – 5 ก.ย.63  
 นำงอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 นำยปิยวิทย์  นำมผำ นักทรัพยำกรบุคคล 

 ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบำท ปลัด อบต. โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 

จังหวัดอุบลรำชธำนี 23 – 26 ก.ย.63  
 น.ส.รัตนำวดี  แซ่อ้ึง ครู ค.ศ.1 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ชื่อโครงกำรที่เข้ำรับกำรอบรม สถำนที่อบรม ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
 นำงศิรินุช  กำงทอง จพง.กำรเงินฯ โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำร

ปิดบัญชีประจ ำปี 2563 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-laas) และแนวทำง
บันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชี
ภำครัฐปีงบประมำณ 2563 

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

25 – 29 ส.ค.63  
 น.ส.ฉัตรสุรี   นนทศิลป์ ผช.จพง.กำรเงินฯ 

 น.ส.บุพปัทม์  โยสะอำด รองปลัด อบต. ประชุมพัฒนำศักยภำพเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด้ำน
กฎหมำยสำธำรณสุข 

โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  12 – 13 มี.ค.63  
 น.ส.ณัทญำกร  หีบแก้ว ผช.จพง.สธ. 

 
 
 
 
         

              ลงชื่อ........ปิยวิทย์...นำมผำ..........ผู้รำยงำน                                         ลงชื่อ........อมรรัตน์....แสนบรรดิษฐ์.....ผู้ตรวจสอบ 

       (นำยปิยวิทย์   นำมผำ)                         (นำงอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์) 
    ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                        ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 
 
 
 


