
ลําดับที่ หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานผูจัด

สถานที่จัด

ประชุม/อบรม/

สัมมนา

จํานวนบุคลากร

ของหนวยงานที่

เขารับการ

พัฒนาศักยภาพ

วัน/เดือน/ป จํานวนวัน

รูปแบบ/

วิธีการพัฒนา
คาลงทะเบีย

น (ถามี)

ประโยชนที่หนวยงานไดรับจาก

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือ

 สิ่งที่ผูเขารับการพัฒนาศักยภาพ

 นําความรูมาใชประโยชน
หมายเหตุ

1 Training on Food Safety SEAMEO 

RECFON 

Indonesia 1 คน 12 - 23 

มี.ค. 2561

12 วัน เขารับการอบรม

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

ไดรับความรูทางดานFood Safety

 และสถานการณของประเทศ

ตางๆที่เขารวมอบรม เพื่อนํามา

ปรับใชในประเทศไทย รวมทั้งได

เครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร

ปาริชาติ

2 "กระบวนการจัดซื้อจัดจาง การ

บริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

รุนที่ 1

สํานักบริการ

วิชาการ 

ม.ศิลปากร

โรงแรมรอยัล 

ริเวอร บางพลัด 

กทม.

2 คน 21 - 22 

เม.ย. 2561

2 วัน เขารับการอบรม

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

คนละ3,900

 บาท

มีความรู ความเขาใจ และเพิ่มพูน

ทักษะในการจัดซื้อจัดจาง การ

บริหารสัญญา แนวทางการจัดทํา 

TOR และการบริหารพัสดุตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มี

ประกาศนียบัตร

 (นางสมาภรณ)

3 OSOF 4 (ป 2561)

(ขาราชการ)

กองการ

เจาหนาที่

กรมอนามัย

ทั้งภายใน และ

ภายนอกกรม

2 คน 30 ต.ค.2560

 -25 พ.ค.2561

(8 เดือน)

เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูนําดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

4 OSOF 1 (ป 2561)

(พนักงานราชการ)

กองการ

เจาหนาที่

กรมอนามัย

รร.นายรอยพระ

จุลจอมเกลา 

จ.นครนายก

2 คน 27 - 30 

มี.ค. 2561

4 วัน เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูนําดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

5 โครงการฝกอบรมเทคนิคการนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ (Presentation 

Skill)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รุนที่ 1

ศูนยความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ

กรมอนามัย

(หองประชุม

กองแผนงาน)

9 คน พค.2561 เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษ

ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
หนวยงาน  .....สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา.....



6 โครงการฝกอบรมเทคนิคการนําเสนอ

เปนภาษาอังกฤษ (Presentation 

Skill)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รุนที่ 2

ศูนยความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ

กรมอนามัย

(หองประชุม

กองแผนงาน)

2 คน 6,13,20,26 

ก.ค. 2561

4 วัน เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษ

7 โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง

และคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติ

ราชการที่ดี

สวัสดิการ

สํานักงาน

ศาลปกครอง

รร.เวสเทิรน พลัส

 แวนดา แกรนด 

ปากเกร็ดจ.นนท

บุรี

2 คน 6 - 7 

ก.ย. 2561

2 วัน เขารับการอบรม คนละ 3,800

 บาท

นํามาประยุกตใชเพื่อการทํางาน

ดานกฎหมายสาธารณสุข

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"

แนวทางการบันทึกขอมูลในระบบ

จัดซื้อจัดจาง(e-GP)ภายใตพรบ.การ

จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560"

กองคลัง  กรม

อนามัย

รร.การเดนซีวิว 

พัทยาเหนือ จ.

ชลบุรี

1 คน 14-16 พย. 61 3 วัน เขารับการอบรม นํามาใชเปนแนวทางในการจัดซื้อ

จัดจางใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ

9 OSOF 5 (ป 2562)

(ขาราชการ)

กองการ

เจาหนาที่

กรมอนามัย

ทั้งภายใน และ

ภายนอกกรม

1 คน 29 ต.ค.2561

 -26 เม.ย.2562

เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูนําดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

10

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง"

 ประจําปงประมาณ 2562

กองคลัง  กรม

อนามัย

รร.เอกไพลิน ริ

เวอรแคว จ.

กาญจนบุรี

1 คน 17-19 

มกราคม 2562

3 วัน เขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการ

ดานการเงินใหถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ

11 Training on Food Safety SEAMEO 

RECFON 

Indonesia 1 คน 3-9 

มี.ค. 2562

5 วัน เขารับการอบรม

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

ไดรับความรูทางดานFood Safety

 และสถานการณของประเทศ

ตางๆที่เขารวมอบรม เพื่อนํามา

ปรับใชในประเทศไทย รวมทั้งได

เครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร

12 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ

จายกับการควบคุมคุณภาพทางการเงิน

บริษัท ศูนย

สงเสริมการ

พัฒนา

บุคลากรเพื่อ

สังคม จํากัด

โรงแรมเสนาเพลส

 กรุงเทพฯ

1 คน 29 - 30 เม.ย. 

2562

2 วัน เขารับการอบรม

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

3,500 บาท เพื่อใหมีการเบิกจายเงินที่ถูกตอง 

โปรงใส และไมมีความเสี่ยงตอการ

ถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

มีวุฒิบัตร(น.ส.

รุจิรา)



13 การควบคุมพัสดุ 

การจัดทําทะเบียนคุม และการ

จําหนายพัสดุ ครุภัณฑประจําป (ตาม

 พ.ร.บ. และระเบียบฉบับ พ.ศ.2560)

บริษัท ศูนย

สงเสริมการ

พัฒนา

บุคลากรเพื่อ

สังคม จํากัด

โรงแรมเสนาเพลส

 กรุงเทพฯ

1 คน 16 - 17 พ.ค. 

2562

2 วัน เขารับการอบรม

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ

3,500 บาท เพื่อใหการตรวจรับ การควบคุม 

การยืม การจําหนาย การจัดทํา

ทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ

ประจําปเปนไปอยางถูกตอง และ

การควบคุมภายในดานการพัสดุ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มีวุฒิบัตร(น.ส.

กนกวรรณ)

14 การใชงาน Leaflet สําหรับพัฒนาเว็บ

แผนที่ออนไลน

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

กรุงเทพฯ 1 คน 10 - 12 มิ.ย. 

2562

3 วัน เขารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

5,900 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการนําเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศไปใชในการบริหาร

จัดการสนับสนุนภารกิจของ

หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สามารถนํามาประยุกตใชใน

หนวยงานได
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