
สรุปผลการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม จัดโดย วัน เวลา

สถานที่อบรม 
หมายเหตุ 

1 นางสุภาพร  วิเชียรมานะ เจ้าพนักงานธุรการ 
ช านาญงาน 

หลักสูตร เจ้าพนกังานธุรการ  
รุ่นที่  101 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

29 ต.ค 61 -16 
พ.ย. 61 
ณ โรงเรียน
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น คลองหก 

 

2 นางธัญญ์ชยา ด่านสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

หลักสูตร เจ้าพนกังานธุรการ  
รุ่นที่  103 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

28 ม.ค. 62- 15
ก.พ. 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 1110/2561 
ลว. 20 ธ.ค. 61 

3 นางพจนี  สมมัญ เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

หลักสูตร เจ้าพนกังานธุรการ  
รุ่นที่  103 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

28 ม.ค. 62- 15
ก.พ. 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 1110/2561 
ลว. 20 ธ.ค. 61 

4 นางสาวรสสุคนธ์ ภมรสวัสดิ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน 

หลักสูตร เจ้าพนกังานพัสดุ  
รุ่นที่  61 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

9- 28 ธ.ค. 61 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

 

5 นางวนิดา  จันทร์ทัน เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ช านาญงาน 

หลักสูตร เจ้าพนกังานจัดเก็บ
รายได้ รุ่นที่  50 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

9- 28 ธ.ค. 61 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

 

6 พ.จ.อ.กววีัฒน์  แสนสุริวงค์ นายช่างไฟฟ้า 
ช านาญงาน 

หลักสูตร นายชา่งฟ้า รุ่นที่  4 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

27 พ.ค. 62 – 
14 มิ.ย 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 270/2562 
ลว. 18 เม.ย. 62 

7 นางอุคริยา  พรวิลาศสิร ิ นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ช านาญการ 

หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ รุ่นที่  7 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

4-30 มิ.ย 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 296/2562 
ลว. 18 เม.ย. 62 

8 นางสาวธิษิรินทร ์
              ปัญญายุทธศักดิ ์

นักตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ 

อบรมพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2 - 4 มี.ค. 62  
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 16/2562 
ลว. 7 ม.ค. 62 

9 นางบังอร  นิ่มบุญ หัวหน้าฝา่ย
อ านวยการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด 

ส านักงาน ป.ป.ส 24-26 ธ.ค. 61 
โรงแรมปรินซ์
พาเลช 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 1111/2561 
ลว. 20 ธ.ค. 61 

10 นางสาวณิชาภา  ชูพินิจ ผู้อ านวยการกอง 
สาธารณสุข 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง 
การจัดท าขอ้มูลก๊าชเรือนกระจก
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

7 - 8 ม.ค. 62  
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 1119/2561 
ลว. 20 ธ.ค. 61 

11 นางพรทิพย์  เฟื่องมีคุณ 
               

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
 

อบรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

11 - 13 มี.ค. 62  
ณ โรงแรมอเล็ก
ซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 17/2562 
ลว. 7 ม.ค. 62 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม จัดโดย วัน เวลา
สถานที่อบรม 

หมายเหตุ 

12 พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาล ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้
วัดรางวัลส าหรับการคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมี
การจัดการบริหารที่ดี ประจ าป ี
งบประมาณ 2562 

ส านักนายก 
รัฐมนตรี 

29 ม.ค. 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 60/2562 
ลว. 24 ม.ค. 62 

13 จ.อ.ปัญญ์ภูชิชย์  ภิรมย์
สุภาพ 

ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผน 

ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้
วัดรางวัลส าหรับการคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมี
การจัดการบริหารที่ดี ประจ าป ี
งบประมาณ 2562 

ส านักนายก 
รัฐมนตรี 

29 ม.ค. 62 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
จังหวัดประทุมธาน ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 60/2562 
ลว. 24 ม.ค. 62 

14 นางสมนึก  บัณฑิตวงศ์ 
               

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏบิัติการ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

24-25 มิ.ย. 62  
ณ โรงแรมอเล็ก
ซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 127/2562 
ลว. 15 ก.พ. 62 

15 นายสุวิทยา  สุวรรณโชต ิ นายช่างโยธา 
ช านาญงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเพื่อการ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดา้นการ
พัสดุและการจัดท าราคากลาง 
งานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ าป ี
2562 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

21-22 ก.พ. 62  
ณ โรงแรมเดอะ 
ล็อฟท์ รีสอร์ท 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 112/2562 
ลว. 8 ก.พ. 62 

16 นายวุฒิศักดิ ์ สุริโย ผู้อ านวยการกองช่าง ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองและการ
จัดท าราคากลางงานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์แนวทางและวธิีปฏิบัติ
ในการก าหนดราคากลางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริม 
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ชลบุร ี

16-17 ก.พ. 62  
ณ ห้องประชุมแกว้
เจ้าจอม 
อบจ. ชลบุร ี

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 104/2562 
ลว. 5 ก.พ. 62 

17 นางอ้อย  ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาล อบรมหลัก “สูตรการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการ
บริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน” 
ด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียว
แบบวิถีชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) 
การอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี
และศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

4-16 มิ.ย. 62  
ณ โรงแรมเอเชีย 
แอร์พอร์ท  
(เซียร์รังสิต) 
ปทุมธานี  

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 357/2562 
ลว. 21 พ.ค. 62 

18 นางอุคริยา  พรวิลาศสิร ิ
นางวนิดา  จันทร์ทัน 

นวก.จัดเก็บรายได้ ชก. 
จพง.จัดเก็บรายได้ ชง. 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 
17 

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

22-24 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 479/2562 
ลว. 2 ก.ค. 62 

19 นางอ้อย  ปลีเจริญ 
จ.อ. วุฒิชัย  วุฒิวิทยางกูล 

รองปลัดเทศบาล 
จพง.สุขาภิบาล ชง. 

ประชุม”การปรับตัวของชุมชน
และภาครัฐต่การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล  การกัดเซาะ
ชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง ในพื้นที่
อ่าวไทยรูปตัด ก” 

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

11 ก.ค.2562 
ณ.โรงแรมเบย์  
ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพฯ   

ค าสั่ง ทม.สัตหีบ 
ที่ 470/2562 
ลว. 28 มิ.ย 62 

 


