
ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลา 
หมาย
เหตุ 

1 นายโกศล  นามโร รองปลัดเทศบาล สํานักปลัด 

สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

24 กันยายน 2562  

2 นายจํานงค  พรมสุข หัวหนาสํานักปลดั สํานักปลัด 

ฝกอบรมสัมมนา”เพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงาน
ทองถ่ิน ลูกจางประจาํและพนักงานจางของ
อปท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

31 มกราคม 2562  

3 นางสภุาพร  สิงหมะหมอ 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดชํานาญการ 

กองคลัง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพรอมรองรับ
การจัดเก็บท่ีดินและสิ่งปลูกสราง การสื่อสาร
และการเรงรัดการจัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองให
เปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลในป 2562 
ของอปท.รุนท่ี 2 

1-3 กุมภาพันธ 2562  

4 จ.ส.อ.ณรงคชัย วรรณสนิธ 
นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลัด 
ฝกอบรมเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด 

15-16 กันยายน 2562  

5 นางสาววิภาพร สีหานาม นักจัดการงานท่ัวไป สํานักปลัด ฝกอบรมสัมมนา”เพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงาน
ทองถ่ิน ลูกจางประจาํและพนักงานจางของ
อปท.ประจําปงบประมาณ 2562” 

 
31 มกราคม 2562 

 

6 นางสายมะมณี  แกวแหวน ครู สํานักปลัด 
อบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการสรางเสริม
สมองในเด็กปฐมวัยดวยทักษะ EF (Executive 
Functions) 

27 ก พ.-1 มี ค.2562  

7 นางเกยูร อินทรวรศิปล ครู สํานักปลัด 
อบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการสรางเริมสมอง
ในเด็กปฐมวัยดวยทักษะ EF (Executive 

27 ก พ.-1 มี ค.2562  

สรุปการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม ประจําป 2562 



Functions) 

8 นางสาววิราวัลย ไชยพิมพ 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
สํานักปลัด 

โครงการอบรมผูบริหาร สมาชิกสภาและ
ขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความรูเทาทันหลกัปฏิบัติของ
กฎหมาย ระเบียบท่ีเปลีย่นแปลงและสามารถ
นําไปปรับใชในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
ประจําปงบประมาณ 2562 

3-4 กันยายน 2562  

9 นายปกาศิต  ฝายขันธ 
นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
สํานักปลัด 

การเสริมสรางคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 2  

5-6 กันยายน 2562  

10 นายณัฐพงษ  เลยไธสง ผูอํานวยการกองชาง กองชาง อบรมวิทยากรอาสา 904 รุนท่ี2/61 8 กุมภาพันธ 2562  

11 นางรัตนทิญญา คุมบัวลา 
หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

สํานักปลัด อบรมวิทยากรอาสา 904 รุนท่ี2/61 8 กุมภาพันธ 2562  

12 นางชนากานต  โมคภา นิติกรชํานาญการ สํานักปลัด 
อบรมคณะกรรมการศูนยยุตธิรรมชุมชน รุนท่ี 
4 

5-7 มีนาคม 2562  

13 นางสาววิจิตรา  สาสนาม 
เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน 
กองคลัง 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตงิานดานการคลงัและการจัดการวาง
ระบบควบคุมภายในแก อปท.ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดรอยเอ็ดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

4-6 มีนาคม 2562  

14 นางบัวไล วงคอามตย ครู 
สํานัก 
ปลัด 

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียม
ความพรอมดานสติปญญาดวยสื่อเทคโนโลยี 
4.0 ระดับปฐมวัย 

1 เมษายน 2562  



15 นางสาวจารุวรรณ กองเสยีง ครู สํานักปลัด 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียม
ความพรอมดานสติปญญาดวยสื่อเทคโนโลยี 
4.0 ระดับปฐมวัย 

1 เมษายน 2562  

16 นางสาวจฬุงรัฐ โลแพทย  ครู สํานักปลัด 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียม
ความพรอมดานสติปญญาดวยสื่อเทคโนโลยี 
4.0 ระดับปฐมวัย 

1 เมษายน 2562  

17 นายจารึก ศรีคําภา ปลัดเทศบาล สํานักปลัด 
ประชุมสัมมนาวิชาการสันนบิาตเทศบาล คร้ังท่ี 
1/2562 เร่ืองกฎหมายเลือกตั้งทองถ่ิน 

3 พฤษภาคม 2562  

18 นางสาวลัดดาวัลย วงศธรรม 
หัวหนาฝาย

บริหารงานคลงั 
กองคลัง 

สัมมนาวิชาการเร่ืองเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี
จังหวัดรอยเอ็ด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2562 

24 พฤษภาคม 2562  

19 นางสพุัตร ศรีบุญ นักวิชาการศึกษา สํานักปลัด 

อบรมสัมมนาเร่ืองการบริหารงานบุคคล
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

31 ก.ค-1 ส.ค 2562  

20 นายแมน  สมภงูา 
เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัตงิาน 
สํานักปลัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัตงิาน
ระเบียบสารบรรณและการเขียนหนงัสือราชการ
ของบุคคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

18-19 ก ค. 2562  

21 นายสงา สิงหมะหมอ หัวหนาฝายการโยธา กองชาง 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

31 กรกฎาคม 2562  

 
 
 
 



สรุปเทศบาลตําบลคูเมือง มีพนักงานเทศบาล  จํานวน  23 ราย 
 
พนักงานเทศบาลไดรับการฝกอบรม   จํานวน  21 ราย 
 
คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 21X100= 91.30 
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                                             (นางสาววิภาพร สีหานาม )                                           (นายจาํนงค   พรมสุข ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคล                                                  หัวหนาสํานักปลดั 
 

 


