
ล าดบัที่ การอบรม-สัมมนา ชื่อ - สกุล ระยะเวลา สถานที่

1 การอบรมเร่ือง การเล้ียงดูเด็กโดยไม่ใช้ นางสาวเสาวณีย์  อ่อนหวาน  15  พฤศจิกายน 2561 โรงแรมล าป า รีสอร์ท

ความรุนแรง จังหวัดพัทลุง

2 การอบรมโครงการประกันสังคมด้านกองทุนนางปราณี  ยอดราช  12 ธันวาคม 2561 โรงแรมชัยคณาธานี

เงินทดแทน จังหวัดพัทลุง

3 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาบุคลากรนายสมเกียรติ  ชูเพ็ง  12-15 ธันวาคม 2561 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น

ช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม จังหวัดพัทลุง

(ระดับภาคีวิศวกรรมพิเศษ) รุ่นที ่17"

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารจัด นางสาวสมคิด  อินทรกุล  14 -16 ธันวาคม 2561 โรงแรมบรรจงบุรี

การและการส่ือสารกองทุนประกันสุขภาพ นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในระดับท้องถิ่นหรือพืน่ทีต่ามประกาศ นางเพ็ญนภา  มากเล่ง

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนในอค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ.2561 และการ

ด าเนินงานของอนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริหารดูแลระยะเวลาผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ

พึง่พิง"

5 อบรมการด าเนินงานด้านทะเบียนสิทธิและ นางสาวสมคิด  อินทรกุล  31 มกราคม 2562 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จังหวัดสงขลา

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา   28-29 มีนาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานองค์กรปกครอง นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ กรุงเทพมหานคร

ส่วนทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ2562

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

(ดา้นการพัฒนาบุคลากร)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2562
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7 โครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัด นางสาวอังคณา  ชูด้วง  2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดพัทลุง

หลักสูตร "เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

8 โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าทีเ่ป็น นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา  31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท

กรรมการตรวจการจ้างฝึกอบรมเพิม่ นางวันเพ็ญ  ผอมนุ้ย จังหวัดพัทลุง

ประสิทธิภาพมาตรฐาน

9 การอบรมการบัญชีภาครัฐและนโยบาย นางจุฬนี  มีมุสิทธิ์  6  มิถุนายน 2562 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดพทัลุง

การบัญชีภารรัฐส าหรับองค์กรปกครอง จังหวัดพัทลุง

ส่วนท้องถิ่น

10 ประชุมสัมมนา พรบ.กองทุนเงินกู้ยืม นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา  5 มิถุนายน 2562 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน

เพือ่การศึกษา พ.ศ.2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา นางจินตหรา  จันมา  10-11  มิถุนายน 2562 โรงแรมชัยคณาธานี

การศึกษาส่ีปี และการบริหารงบประมาณ นางสาวรจิตา  เมืองแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพัทลุง

12 การอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" นายสุทธิ  จันทร์เทพ  13-15 มิถุนายน 2562 โรงแรมบีพ ีแกรนด์ทาวเวอร์

(Local Interity and Transparency) จังหวัดสงขลา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ นางยุวดี  เศียรอุ่น  20-22 มิถุนายน 2562 โรงแรมอเล็กซานเดอร์

การใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับ นายประเสริฐ  เอียดคง กรุงเทพมหานคร

อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ

อัตโนมัติ(Thai School Lunch) และ

โปรแกรมบันทึกและคิดกรองการเจริญ

เติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน

(Kid Diary School)
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14 การอบรมโครงการติดตามแผนการปฏิบัติ นางสาวปิยวดี  ชูมี  21 มิถุนายน 2562 โรงแรมชัยคณาธานี

การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง จังหวัดพัทลุง

ส่วนท้องถิ่น

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า นางภัทราทิพย์  จีนชาวนา  24-29 มิถุนายน  2562 โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด

แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น(แผนที่แม่บท) นางสุธิดา  พันฤทธิด์ า กรุงเทพมหานคร

ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

(LTAXGIS)

16 การอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้ นางสาวอาจิน  เต็มพูน  25 มิถุนายน 2562 โรงแรมศิวารอยัล

พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล จังหวัดพัทลุง

www.e-report.enorgy go.th. และการ

สร้างจิตส านึกในการลดใช้พลังงาน

17 โครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางเพ็ญนภา  มากเล่ง  17-19 กรกฎาคม 2562 โรงแรมศิวา รอยัล

(เชิงปฏิบัติการ)ด้านการบริหารจัดการ จังหวัดพัทลุง

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ เพือ่

เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงิน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ ตาม

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ

ทางสังคม(e-payment) ตามระเบียบแก้ไข

(ฉบับที ่4) และแนวทางการจัดสวัสดิการ

การดูแลผู้สูงอายุและพิการ การช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจ หน้าที ่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น

18 โครงการอบรมขับเคล่ือนการพฒันาคุณภาพ นางฉลอง  ยศแสน  2 กันยายน  2562 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพืน้ที่ จังหวัดพัทลุง

การคัดเลือกครูต้นแบบการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้การส่งเสริมการอา่นเด็กปฐม 5 ปี
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