
ล ำดับ หลักสูตร ระยะเวลำ จ ำนวนวนั ช่ัวโมง หน่วยงำนผู้จัด ค่ำใช้จ่ำย รำยช่ือ ส ำนัก คน

51 อบรมการใชง้านระบบการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  19  ต.ค.  60 0.5 วนั 3.0 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1.  น.ส.สุภาวดี  มงคลธรรมกลุ ส.กลาง 2

ประจ าปีบนอินเทอร์เน็ต เวลา 13.00-16.00 น. 2.  น.ส.สุณีย ์ คงสมบรูณ์ ส.กลาง

ณ  โรงแรมสวนดุสิต

52 อบรมการใชง้านระบบการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข ์รุ่นท่ี 6  30-31  ต.ค.  60 2 วนั 12.0 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 1.  น.ส.ปิยะฉตัร  พรหมพนัธุ์ สนง.ประธาน 2

เวลา 08.30-16.00 น. 2.  นางกษมา  เอ่ียมสกลุ สนง.ประธาน

ณ  โรงแรมใบหยกสกาย

53 โครงการอบรมการขบัเคล่ือนการจดัซ้ือจดัจา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการ  9  พ.ย.  60 0.5 วนั 3.0 ส านกังบประมาณ 1.  น.ส.รัตนา  บญุด่านกลาง ส.คลงั 2

ในบญัชีนวตักรรมไทยตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี เวลา 13.00-16.30 น. 2.  น.ส.ศศิธร  สุขสิงห์ ส.คลงั

ณ  ส านกังบประมาณ

54 อบรมภาษาองักฤษหลกัสูตร การเขียนเชิงปฏิบติัการ 1  11  พ.ย. - 9  ธ.ค.  60 5 วนั 30.0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นางสุวรรณี  หุตายน ส.ภาษา 1

(Writing Workshop 1 : From Sentence to Paragraph) ทกุวนัเสาร์  เวลา 09.00-16.00 น.

55 อบรมภาษาองักฤษผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ e-Learning ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 เดือน 6.5 วนั 40.0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายปกรณ์  นวลมณี ส.ภาษา 1

หลกัสูตร General English ระดบัตน้ (Pre-Intermediate Level) (40 ชม.)

56 อบรมหลกัสูตร การพฒันานกักฎหมายภาครัฐ ระดบัช านาญการข้ึนไป  12  ธ.ค. 60 - 18  ก.พ.  61 46 วนั 278.0 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.  น.ส.น ้าฝน  ราชสมบติั ส.กฎหมาย 5

รุ่นท่ี 22 ทกุวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 2.  น.ส.ปรางทิพย ์ หวงัสมนึก ส.กฎหมาย

3.  นายฉตัรชยั  ก่อเกิด ส.กมธ.2
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4.  นายธีรยทุธ ์ ตั้งบญุเกษม ส.กมธ.2

5.  น.ส.อธิชา  เนียมกลาง ส.ชวเลข

57 โครงการอบรมหลกัสูตร การพฒันาความรู้และทกัษะการใช้  13  ธ.ค.  60 - 14  มี.ค.  61 5 วนั 30.0 สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 1.  นางวรวิมล  รัตนมาลี ส.ภาษา 4

ภาษาฝร่ังเศส ทกุวนัพธุ เวลา 13.00-16.00 น. 2.  นายปกรณ์  นวลมณี ส.ภาษา

ณ  สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 3.  นายปิยะชาติ  ช่ืนจิต ส.ภาษา

4.  น.ส.ธนิยา  อุมะวิชนี ส.ภาษา

58 อบรมผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศภาคีเครือขา่ย (Network) ภาครัฐ  14  ธ.ค.  60 0.5 วนั 3.0 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 1.  น.ส.พิมพป์ญา  อติสิราวชัร์ ส.กมธ.3 2

เพ่ือขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 สู่การปฏิบติั เวลา 13.30-16.30 น. 2.  น.ส.ฉตัรสุดา  ศิริวงศ์ ส.กมธ.3

ณ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

59 โครงการพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการเร่ือง  15  ธ.ค.  60 1 วนั 6.0 กรมบญัชีกลาง 1.  น.ส.หน่ึงฤทยั  ป้ันรัก ก.ตรวจสอบ 2

กฎหมายล าดบัรองตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ เวลา 09.00-16.00 น. 2.  น.ส.ภารวี  นอ้ยทวี ก.ตรวจสอบ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  รุ่นท่ี 2 ณ  กรมบญัชีกลาง

60 อบรมหลกัสูตร การจดัท ารายงานการเงินรวมภาครัฐดว้ยระบบ  18  ธ.ค.  60 1 วนั 6.0 กรมบญัชีกลาง 1.  นายสิริชยั  เจริญศิลาวาทย์ ส.คลงั 2

อิเลก็ทรอนิกส์  รุ่นท่ี 1 เวลา 08.30-16.00 น. 2.  น.ส.นภาวดี  ปากดี ส.คลงั

ณ  กรมบญัชีกลาง

61 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร ส่งเสริมความรู้ดา้น  19-21  ธ.ค.  60 3 วนั 18.0 ส านกังบประมาณ 1.  น.ส.เสาวนี  บญุเล่ือน ส.คลงั 2

การงบประมาณ เวลา 09.00-16.00 น. 2.  น.ส.โสพิดา  หอระดี ส.คลงั
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ณ  โรงแรมปรินซ ์พาเลซ มหานาค

62 โครงการอบรมหลกัสูตร พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ  27-28  ธ.ค.  60 2 วนั 12.0 กรมบญัชีกลาง 1.  นางนพวรรณ  เชาวสกู ส.คลงั 4

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายล าดบัรอง  รุ่นท่ี 8 เวลา 08.30-16.00 น. 2.  น.ส.จีราวรรณ  ป่ินแกว้ ส.คลงั

ณ  กรมบญัชีกลาง 3.  น.ส.จินตนา  ชนะศกัด์ิศรีเลิศ ส.คลงั

4.  น.ส.สุชานนัท ์ จริตงาม ส.คลงั

63 อบรมหลกัสูตร การร่างกฎหมาย การใหค้วามเห็นทางกฎหมาย  9  ม.ค. - 30  มี.ค.  61 30 วนั 180.0 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.  น.ส.นงเยาว ์ ชยัวงศ์ ส.ประชุม 2

และการด าเนินคดีปกครอง รุ่นท่ี 18 ทกุวนัจนัทร์-วนัศุกร์ สปัดาห์เวน้สปัดาห์ 2.  นายณฐัพล  นนัทมานพ ประชุมญาติ ส.กฎหมาย

ณ  โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

64 อบรมหลกัสูตร งานพิธีการ รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2561  10-12  ม.ค.  61 3 วนั 18.0 กระทรวงการต่างประเทศ 1.  นายกริญ  จนัทรจรัสวฒัน์ ส.การ ตปท. 2

เวลา 09.00-16.00 น. 2.  นายเรวตั  วรรณนุรักษ์ ส.การ ตปท.

ณ  สถาบนัเทวะวงศว์โรปการ

65 อบรมหลกัสูตร การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2561  31  ม.ค. - 2  ก.พ.  61 3 วนั 18.0 ศนูยบ์ริการวิชาการแห่ง น.ส.นาตยา  พว่งพลู ส.นโยบาย 1

อบรมหลกัสูตรยอ่ยท่ี 1 การจดัท ายทุธศาสตร์ เวลา 08.30-16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

66 อบรมหลกัสูตร การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2561  5-7  ก.พ.  61 3 วนั 18.0 ศนูยบ์ริการวิชาการแห่ง น.ส.ณัฐธนญั  สุนทรกิตติพงศ์ ส.นโยบาย 1

อบรมหลกัสูตรยอ่ยท่ี 2 การบริหารยทุธศาสตร์ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ เวลา 08.30-16.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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67  อบรมหลกัสูตร ส่ือมวลชนสมัพนัธ ์ รุ่นท่ี 44  19  ก.พ. - 5  เม.ย.  61 35.50 วนั 213.0 สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ นายวราพงษ ์ เทพรงคท์อง ส.ปชส. 1

เวลา 08.30-16.00 น. กรมประชาสมัพนัธ์

68 อบรมหลกัสูตร สืบสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง รุ่นท่ี 46   12  ก.พ. - 6  เม.ย.  61 44.50 วนั 267.0 วิทยาลยัการปกครอง 1.  น.ส.ภาวนา  ค  ารศ สนง.ประธาน 2

ณ  โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง 2.  น.ส.ธมนวรรณ  จิตตส์งค์ ส.กมธ.2

รุ่นท่ี 47   23  เม.ย. - 15  มิ.ย.  61 44.50 วนั 267.0 1.  น.ส.ภาระนา  แกว้ทรายขาว ส.กมธ.1 2

ณ  โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง 2.  นายปริญญา  ธรรมสา ส.กมธ.1

69 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายการคา้  17  ก.พ. - 5  พ.ค.  61 19.50 วนั 117.0 คณะนิติศาสตร์ นายปริญญา  แสงแกว้เขียว ส.กมธ.1 1

ระหวา่งประเทศ รุ่นท่ี 8 ทกุวนัจนัทร์และวนัพฤหัสบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

เวลา 17.30-20.30 น.

วนัเสาร์  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์

70 โครงการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายบุคุลากรภาครัฐ ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี 4   6-9  มี.ค.  61 4 วนั 24.0 กรมกิจการผูสู้งอายุ 1.  น.ส.จุฑามาศ  พทุธงักโุร ส.กมธ.3 2

ณ  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ กระทรวงการพฒันาสงัคมและ 2.  นางนิโรบล  มลูจนัที ส.กมธ.3

อ.มวกเหล็ก  จ.สระบรีุ ความมัน่คงของมนุษย์

รุ่นท่ี 6   24-27  เม.ย.  61 4 วนั 24.0 1.  นายกิตติ  เจริญยงค์ ส.กมธ.1 2

ณ  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ 2.  นายสุนทร  อินทร์อ ่า ส.กมธ.3

อ.มวกเหล็ก  จ.สระบรีุ 3.  นายวนันพ  ศรีประภาภรณ์ ส.กมธ.1



ล ำดับ หลักสูตร ระยะเวลำ จ ำนวนวนั ช่ัวโมง หน่วยงำนผู้จัด ค่ำใช้จ่ำย รำยช่ือ ส ำนัก คน

รุ่นท่ี 7   5-8  มิ.ย.  61 4 วนั 24.0 1.  นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ ทป.ดา้น กม. 2

ณ  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพมิชชัน่ 2.  นายชยัพล  ชา้งสุวรรณ ส.กลาง

อ.มวกเหล็ก  จ.สระบรีุ

71 อบรมหลกัสูตร เทคนิคการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและ  14-16  มี.ค.  61 3 วนั 18.0 สมาคมส่งเสริมการวิจยั น.ส.แสงจนัทร์  มานอ้ย ส.วิชาการ 1

ชุดโครงการวิจยัหรือแผนงานวิจยัดา้นนวตักรรมเพ่ือใหไ้ดรั้บทนุ เวลา 09.00-16.00 น.

(เลขาฯ อนุมติัแลว้) ณ  สนง.คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ


