
ล าดับ หลักสูตร สถานที่ ระหว่างวันที่ ผู้เข้าอบรม
1 การใช้งานระบบ BIM  รุ่นที ่1 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  13 - 17 พ.ย. 60 นายสุวิทย์  เถื่อนน้อย

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ

2 การพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติราชการของลูกจ้างประจ า ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สนง.คลังเขต 1  19 ธ.ค. 60 นายนิคม  สนิท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่างเขียน ช 4

3 การจัดการข้อมูลเพือ่สนับสนุนการให้บริการข้อมูลข้อก าหนดการใช้ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  14 ธ.ค. 60 นายปกรณ์ เทพจร
ประโยชน์ทีดิ่นตามกฎกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ

4 สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานปี งปม. พ.ศ. 2560 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก  23-25 พ.ย. 60 นายสุวิทย์  เถื่อนน้อย
(After Action Review) จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ

พัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง นายปกรณ์ เทพจร
นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ

5 ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการติดตามและประเมินผลผัง คร้ังที ่1 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  15 - 17 พ.ย. 60 นายปกรณ์ เทพจร
จัดโดยสถาบันฯ นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ

นายณัทศักด์ิ พลายพล
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายศักด์ิดา ศรีฉ่ า
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
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ล าดับ หลักสูตร สถานที่ ระหว่างวันที่ ผู้เข้าอบรม
6 การใช้งานระบบสืบค้นและบริการข้อมูลแผนทีม่าตรฐาน ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  12 ธ.ค. 60 นายณัทศักด์ิ พลายพล

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ส าหรับผู้ใช้งานทัว่ไป  รุ่นที ่2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 นักผังเมืองปฏิบัติการ
7 การใช้งานระบบให้บริการข้อมูลข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  13 ธ.ค. 60 นางสาวปริยา  ประสาทเขตต์การ

ตามกฎกระทรวงบนอุปกรณ์เคล่ือนที ่ส าหรับผู้ใช้งานทัว่ไป  รุ่นที ่2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 นายช่างส ารวจช านาญงาน
8 การจัดการข้อมูลเพือ่สนับสนุนการให้บริการข้อมูลข้อก าหนด ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  14 ธ.ค. 60 (ทัง้ 2 คน เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร)

การใช้ประโยชน์ทีดิ่นตามกฎกระทรวง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

9 การพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตามมาตรฐาน ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6  17 - 22 ธ.ค. 60 นางสาวกรรณิกา บุญนาวา
เว็บไซต์ภาครัฐ"  รุ่นที ่1 อาคาร 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

นายณัทศักด์ิ พลายพล
นักผังเมืองปฏิบัติการ

10 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  2 ม.ีค. 61 นายมนตรี  ฤกษ์สวัสด์ิ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.....  และระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายช่างโยธาอาวุโส
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติของหน่วยงาน จัดโดย ส านักงานคลัง เขต 1 อยุธยา
รัฐในส่วนภูมิภาค

11 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  19 - 28 ก.พ. 61 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดวงกมล ปรีชาจารย์
ระบบป้องกันน้ าท่วม  รุ่นที ่4 ประตูน้ าพระอินทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

12 การประมาณราคาส าหรับงานอาคาร  รุ่นที ่9 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  4 - 14 ม.ีค. 61 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดวงกมล ปรีชาจารย์
ประตูน้ าพระอินทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การฝึกอบรม สัมมนา ของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดชยันาท



ล าดับ หลักสูตร สถานที่ ระหว่างวันที่ ผู้เข้าอบรม
13 การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Featureโรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์  12 - 13 ม.ีค. 61 นายณัทศักด์ิ พลายพล

Service  ส าหรับหน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าทีผู้่ดูแลระบบ และหน่วย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นักผังเมืองปฏิบัติการ
งานภาครัฐทีม่ีภารกิจเกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศในจังหวัดชัยนาท จัดโดย สทอภ.

14 การควบคุมงานก่อสร้างส าหรับบุคลากรด้านช่างแบมืออาชีพ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  10 - 12 พ.ค. 61 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ดวงกมล ปรีชาจารย์
รุ่นที ่3 ประตูน้ าพระอินทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

15 การพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตามมาตรฐาน ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  21, 24-25 พ.ค. 61 นางสาวกรรณิกา บุญนาวา
เว็บไซต์ภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

16 การพัฒนาศักยภาพด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15  22 - 23 พ.ค. 61 นางสาวกรรณิกา บุญนาวา
หน่วยงานภาครัฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

นางสาวสุธารทิพย์  ธูปทอง
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

17 การจัดท าข้อมูลเพือ่การน าเสนองานผังเมืองรวมทีดี่  รุ่นที ่2 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง  16 - 18 พ.ค. 61 นางสาวสุธารทิพย์  ธูปทอง
ประตูน้ าพระอินทร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

นายศักด์ิดา ศรีฉ่ า
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

18 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี  21 - 22 พ.ค. 61 นายศักด์ิสิทธิ ์ ศิริรัตัญญู
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพืน้ทีด้่านการพัฒนางานบริการ จัดโดย  ส านักงาน ก.พ.ร. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
ของจังหวัดทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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