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บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต าบล
คลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี  / วันที่  ๒๒-๒๔  ตุลาคม  
๒๕๖๑  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๒ ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นางประจวบ  สิงห์ชะฎา 
รองนายกเทศมนตรีต าบล 
เมืองจันทร์ 
๓.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๔.นายวิชยุตม์พงศ์  ผู้มีสัตย์ 
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๕.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖.นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๘.นายไพรัตน์  ศรีสุข 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง  กฎหมาย  
สตง. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น 

ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณธ์ (OTOP) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่  ๒๕-๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  

ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  



 - 

ท๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายวิชยุตม์พงศ์  ผู้มีสัตย์ 
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๓.นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒” 

โรงแรมศรีล าดวน  จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
 
 

                                             (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ ๑.นายวิชยตุม์พงศ์  ผู้มสีัตย ์
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
การวางและจัดท าผังเมืองรวมจงัหวัด     
ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๑ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โรงแรมศรีล าดวน จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๒ ๑.นายวิชยตุม์พงศ์  ผู้มสีัตย ์
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
การวางและจัดท าผังเมืองรวมจงัหวัด     
ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๑ ด้านการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท 

โรงแรมศรีล าดวน จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๓ นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
การวางและจัดท าผังเมืองรวมจงัหวัด     
ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การลงทุน การค้า การ
บริการและการค้าชายแดน 

โรงแรมศรีล าดวน จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๔ ๑.นายนคร  เมืองจันทร ์
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๒.นางจตุพร  หล้าธรรม 
นักประชาสัมพนัธ์ปฏบิัติการ 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
การวางและจัดท าผังเมืองรวมจงัหวัด     
ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยว 
สังคม และวฒันธรรม 

โรงแรมศรีล าดวน จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๕ นางจตพุร  หล้าธรรม 
นักประชาสัมพนัธ์ปฏบิัติการ 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
การวางและจัดท าผังเมืองรวมจงัหวัด     
ศรีสะเกษ กลุ่มที่ ๕ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
น้ าและด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าภัยพบิัติ 

โรงแรมศรีล าดวน จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

 



 - 

๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๖ ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ ์
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจนัทร์ 
๒.นายอธินันท์  ศิริจันทร ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การใช้
งานระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง    
เพื่อการบริหารจัดการน้ าระดับท้องถิ่น” 

โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  กรุงเทพมหานคร / 
วันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

 

๗ ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร ์
๒.นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุม “เร่ือง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ ในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

โรงแรมศรีล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ/วันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๘ นายชยพล  ขันถม  
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและ
การใช้ค่า K” 

โรงแรมปั้นหยา  จังหวัดอุดรธานี / วันที่  
๑๙-๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    
 

สถาบนัฝึกอบรมโยธาไทย  

๙ นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดา้นสวัสดิการสังคมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพกิาร  และ
เงินสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส ์

โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี / 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

 
 
                                    (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



 - 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

1 นายมนตรี  ศรีราตรี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

อบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด
ศรีสะเกษ 

หอประชุมอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ / วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  

2 นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุน
ต าบลและกองทุน LTC 

โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล 
จังหวัดอุบลราชธานี / วันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 

3 นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 
คร ู

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การจัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ / วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

4 นายบุญเลิศ  เมืองจันทร์ 
ที่ปรึกษาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

อบรมพัฒนาศักยภาพ  แกนน าผู้สูงอายุ 
“ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว
อร่อย”  

โรงแรมศรีล าดวน  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ / วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  

5 นางสาวรัสดา  รุนพงษ์ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 

โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงิน
ทดแทนกับนายจ้าง  ลูกจ้าง  และ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ  รุ่นที่  ๕ 

โรงแรมพรหมพิมาน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ / วันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 
 
                ๑๒.นายชัยยะนารถ... 
     



 - 
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ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

6 ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายวิชยุตม์พงศ์  ผู้มีสัตย์ 
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๓.นายสุบัญ  แพทย์กลาง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในชุมชนฯ” 

โรงแรมศรีล าดวน  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ / วันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
สสส.จังหวัดศรีสะเกษ 

 

7 นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล 
ประจ าปี ๒๕๖๒  เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
จปฐ. 

โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ / วันที่ ๒๔ ธันวาคม  
๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

จังหวัดศรีสะเกษ  

 
 
                                    (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 



 - 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ ๑.นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
๒.นางมะนิกรณ์  ศรียันต์   
จพง.การเงินและบัญชชี านาญงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานของ อปท. ตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ / 
วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๒ ๑.นายวิชยตุม์พงศ์  ผู้มสีัตย ์
รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

อบรมสัมมนา “การจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

โรงแรมศรีล าดวน  จงัหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

๓ ๑.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒.นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตร ี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย  ด้วยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยโครงงานอยา่งง่าย 
Active  Leaning  ตามหลัก “ศาสตร์
พระราชา” 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรราชธานี/
วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔ ๑.นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 
ครู 
๒.นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร ์
ครู 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้สีไม้”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต ๑ / วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

หจก.ไพศาลวิทยา ร่วมกับบริษทั
ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

๕ ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร ์
๒.นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ LTC Carae  ManaGer  
และ Care Giver 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์/
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เมืองจันทร์ 

 

                              (ลงชื่อ)                                        ผู้รายงาน 
(นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 



 - 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

อบรมวิชาการจุดประกายความพร้อมสู่
การเลือกตั้งท้องถิ่น  และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ/
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

๒ ๑.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒.นางสาวอ าพร  อะวะศรี 
คร ู
๓.นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 
คร ู
๔.นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร์ 
คร ู
๕.นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
๖.นางสาวจีรนันท์  วิยาสิงห ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัด
อุบลราชธานี / วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 

๓ ๑.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.นายไพรัตน์  ศรีสุข 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ประจ าปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๕ 

โรงแรมเดะล็อฟท์ รรีสอร์ท กรุงเทพ /
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  



 - 

๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๔ นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมทีเค  พาเลซ  โฮเทล  แอนด์  
คอนเวนชั่น  กรุงเทพ / วันที่ ๑๔-๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กรมควบคุมโรค  

๕ ๑.นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
๒.นางไพรินทร์ กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

อบรมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ ๒ 

โรงแรมศรีล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองจันทร์ 

 

๖ นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

อบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือทบทวน
บทบาท หน้าที่ และแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 
 
                                    (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 



 - 

 
บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

ระหว่างเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/วันที่ 
๓-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๒ ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายมิตร  ศรีสมพร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
เมืองจันทร์ 
๓.นายสุบัญ  แพทย์กลาง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณา 

ประชุมการติดตามผลลัพธ์  เรื่อง  
“การจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
ชุมชนฯ” ครั้งที๑่ 

โรงเรียนไตรมิตร/วันที ๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
สสส.จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๓ นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ าปี ๒๕๖๒ 

โรงแรมเดอล็อฟท์  รีสอร์ท กรุงเทพ/
วันที่  ๑๑-๑๒ มีนาคม  25๖๒ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔ นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

ส านักงานวัฒนาธรรมจังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่ ๒๖ มีนาคม 2562 

ส านักงานวัฒนาธรรมจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 
                 ๑.นายพันธ์ทิพย์... 



 - 

-๒- 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๕ ๑.นายพันธ์ทิพย์  โนนกลาง 
เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายมิตร  ศรีสมพร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
เมืองจันทร์ 
๓.นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือยกระดับ
ยุทธศาสตร์  คนเมืองศรี...อยู่ดี มีแฮง” 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/วันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

๖ ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

อบรมสัมมนาวิชาการการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  และ
บริหารจัดการขยะ มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักเทศบาลเมืองศรีสะเกษ/วันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

สันนิบาตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

 
 
 
                                    (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 



 - 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ ๑.นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๒.นางมะนิกรณ์  ศรียันต์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการเบิกจ่าย
สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2562 และการเข้าใช้งานโปรแกรม
ด้วยระบบ Authentication ด้วยบัตร
ประชาชน (Smart Card Reader) 

ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (วัด  
เจียงอี) /วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 

๒ นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ประชุมชี้แจงโครงการลดการใช้
พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ 

โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

ส านักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

๓ ๑.นายนคร  เมืองจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๒.นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

 

๔ นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าจัด       
สิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม  เพื่อปลา
ปลอดพยาธิ  ปราศจากมะเร็งท่อน้ าดี  
ภายใต้โครงการปลอดพยาธิใบ้ไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือคนไทยสุขภาพดี 
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

 

๕ นายวรัญญู   ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

การอบรมการด าเนินงานเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  รุ่นที่ ๒ 

โรงแรมวีวิช  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น/วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  



 - 

๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๖ ๑.นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒.นายกิตติพงษ์  อินตะนัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๓.นายณชพล   กองปัด 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

อบรมหลักสูตร “งานธุรการยุคใหม่กับ
ความส าคัญในต าแหน่งหน้าที่ของ
บุคลากรภายใต้การใช้ภาษาร่างหนังสือ
ราชการ  การเขียนหนังสือราชการ  
การบันทึกเสนอหนังสือ  รูปแบบ
หนังสือราชการตามระเบียบงานสาร
บรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
รุ่นที่  ๘ 

โรงแรมเนว้าดา  คอนเวนชั่น  จังหวัด
อุบลราชธานี / วันที่ ๑๙-๒๑  เมษายน  
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

๗ นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

อบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดท า/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบใหม่ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๒  

โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัด
อุบลราชธานี / วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๘ นางไพรินทร์  กรกัน  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

อบรมหลักสูตร “การจัดท าแผน  การ
ลดพนักงานจ้างตามภารกิจ  สิทธิการ
ลาของพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  วินัยและการรักษาวินัยของ
พนักงานจ้าง  การไม่ต่อสัญญาจ้าง  
เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส)  การแต่ง
กายและเครื่องแบบของพนักงานจ้าง” 

โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี / 
วันที่  ๒๖-๒๘  เมษายน  ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
 



 - 

                   ๓ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๙ นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเครือข่ายใหม่ปี 
๒๕๖๒ (ลงพ้ืนที่)  ครั้งที่ ๒ 

โรงแรมวีวิช  ขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น / วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

กรมควบคุมโรค  

 
 
 

                                    (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 

 
บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

ระหว่างเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๑ ๑.นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
๒.นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓.นางสาวรัสดา  รุนพงษ์   
นักวิขาการคลังช านาญการ 
๔.นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๕.นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๖.นายกิตติพงษ์  อินตะนัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๗.นางสาววรัญชรีย์  นันทพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

อบรมประชุมตามโครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local  Performance   
Assessment : LPA)  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒  

โรงแรมศรีล าดวน  จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สมาคมเครือข่ายวินัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษ 

 

๒ นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

อบรมโครงการ “การใช้ SKetchup  
และ Profilebuilder เขียนแบบ
ก่อสร้าง ๓D และประมาณราคา 

โรงแรมอิโค่ อินน์ จังหวัดอุบลราชธานี 
/ วันที่ ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  

 



 - 

๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

๓ ๑.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.นายไพรัตน์  ศรีสุข 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๓.นางสาวอรอนงค์  ทวนไทสง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

อบรมหลักสูตร “เรียนรู้ เทคนิค กล
ยุทธ์ส าหรับการบริหารความเสี่ยง ข้อ
ควรระวังหรือข้อบกพร่องกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และ
แนวทางแก้ไข ตามระเบียบและ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐” 
รุ่น  ๕ 

โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัด
นครราชสีมา/วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  

๔ ๑.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.นายไพรัตน์  ศรีสุข 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

อบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
และปลูกจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

โรงแรมศรีล าดวน  จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ  

๕ นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ / วันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๖ นายมะสิน  แก้วจันทร์ 
พนักงานดับเพลิง 

อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ  สาขาช่าง
เดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชน 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 
/ วันที่ ๒๙-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศรีสะเกษ 

 

๗ นายนคร  ไชยสนาม 
คนงานทั่วไป 

อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ  สาขาช่าง
เดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชน 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 
/ วันที่ ๓๐-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศรีสะเกษ 

 

                           
 
        (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 - 

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 
ระหว่างเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นายมะสิน  แก้วจันทร์ 
พนักงานดับเพลิง 
๒.นายนคร  ไชยสนาม 
คนงานทั่วไป 

อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ  สาขาช่าง
เดินสายไฟฟ้าประจ าชุมชน 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 
/ วันที่  ๔, ๙, ๑๖, ๒๑  มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศรีสะเกษ 

 

 ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ประชุมตามโครงการคลินิกท้องถิ่น
เคลื่อนที่  ประจ าปี  ๒๕๖๒   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรบาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ  ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ห้องประชุมศรีพฤษเทศวร  ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ / วันที่  ๑๘  มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ  

 ๑.นางสาวนิมิตา  สิงห์เจริญ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
๒.นายนพดล  วงษ์สุรินทร์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

อบรมหลักสูตร “การจัดท าและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน การฝึกส ารวจภาคสนามการ
บันทึกทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ และ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒” 

โรงแรมศรีล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
 
 



 - 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
๒.นางสาวรัสดา  รุนพงษ์ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 

อบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกอบรูปแบบจ าแนกงบประมาณ 
และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS  ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการ 

โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี / 
วันที่  ๑๔ – ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังภาคี
เครือข่ายการพัฒนาระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 ๑.นางสาวรัสดา  รุนพงษ์ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 
๒.นางมะนิกรณ์  ศรียันต์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

อบรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร  ชั้น ๕  
จังหวัดศรีสะเกษ / วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ  

 นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 

ประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ                
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ / 
วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

 

 
 
 



 - 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒.นางจตุพร  หล้าธรรม 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ประชุมการเสนอโครงการย่อยในการ
จัดการสุขภาวะชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / วันที่ 
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

หน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Node  Flagship) 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

อบรม “เทคนิคการบริหารจัดการและ
การสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และระบบ
บริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (LTC) ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ (ใหม่)” 

โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา /วันที่ 
๒๑-๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  

 นายชยพล  ขันถม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

อบรมตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของ
สมาชิก 

โรงแรมศรีล าดวน  จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อปท.
ศก.จ ากัด 

 

 นายนคร   เมืองจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวดั 
ศรีสะเกษ 

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอาราม
หลวง) / วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 

 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติ
การด้านพลังงานระดับจังหวัด 

ที่ว่าการอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะเกษ / วันที่  ๒๖  มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

ส านักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ  

 



 - 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
๒.นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพครอบครัว  พร้อม
ขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ระดับต าบล (ศปก.ต.) 
จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงแรมศรีล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ / 
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
๑.นายกฤติเดช  พรมรัตน์ 
หัวหน้าส านักปลัด 
๒.นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

อบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้
หนังสือซักซ้อมการจัดท างบประมาณปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ และรูปแบบจ าแนก
งบประมาณฉบับใหม่ ประกอบแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ใหม”่ 

โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี/ 
วันที ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ๑.นางสาวณิชา  เมืองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒.นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓.นางสาววรัญรีย์  นันทพันธ ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

อบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การโอน
ใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อน
เงินเดือนครูใหม่ระบบค านวณ
เปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการสวน
ท้องถิ่นในต าแหน่งต่าง ๆ และ พ.ร.บ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 
กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 

โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี/ 
วันที ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 



 - 

 
ล าดับ

ที ่
รายช่ือ/ต าแหน่ง 

ผู้เข้ารับการรอบรม 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 นางสาวรัสดา  รุนพงษ์ 
นักวิชาการคลังช านาญการ 

อบรม “วิธีการประเมินผลการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการ
ตรวจสอบและข้อบกพร่องด้านการคลัง 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ / วันที่ ๒๘-๒๙  มถิุนายน 
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

 

 ๑.นายนคร  เมืองจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๒.นางสาวอ าพร  อะวะศรี 
คร ู
๓.นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร์ 
คร ู
๔.นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 
คร ู
๕.นางสาวณัฎวรรณ  ขันติวงษ์ 
คร ู
๖.นางอรอินทร์  เมืองจันทร์ 
คร ู

อบรมหลักสูตร “ลุยท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ และ PLC  

โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี/
วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  

 
        (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 - 

 
บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ 

ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือ/ต าแหน่ง 
ผู้เข้ารับการรอบรม 

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สถานที่ / ระยะเวลา จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดย หมายเหตุ 

 ๑.นางประจวบ  สิงห์ชะฎา 
รองนายกเทศมนตรีต าบล 
เมืองจันทร์ 
๒.นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

อบรมหลักสูตร “แนวทางการใช้
จ่ายเงิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
ในบริบทการจัดงานและแข่งขันกีฬา 
การช่วยเหลือประชาชน การใช้จ่ายเงิน
สะสม การจ้างเหมาบริการ การจ่ายเงิน
สาธารณภัย การเดินทางไปราชการ 
การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การ
ประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษา
นักเรียนอย่างไรที่ถูกต้อง” 

โรงแรมภูรัญญา  รีสอร์ท  จังหวัด
นครราชสีมา / วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 
 
        (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 
               (นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา)   
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 


