
    

                        บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  (สำนักปลัด)                           

ที่  นม ๗๑๕๐๑/   -   วันที่      10     ตุลาคม  ๒๕๖2                       

เร่ือง   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    

             

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน นั้น 

  บัดนี้  ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ดังนี้ 

                    1.ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางมีจำนวน  ๒6  อัตรา ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรและโครงการต่างๆ  ตลอดทั้งปีจำนวน   ๒4   อัตรา 

                    รวมผู้ได้รับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน   24 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ  94.74 

รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้ 

                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ปราณี  สิเนรุราช 
(นางปราณี  สิเนรุราช) 
 นักทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลนากลางมีทั้งหมด  

จำนวน   26   คน     19    สายงาน 

ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน จำนวน   ..24...คน ..18... สายงาน 

คิดเป็นร้อยละ......94.74.......... 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
เข้ารับการฝึกอบรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โครงการ/หลักสูตร วัน/เดือน/ปี 

ที่เข้ารับการ
อบรม 

สถานที่อบรม หน่วยงานผู้จัด
อบรม 

หมายเหตุ 

1. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์ ปลัด อบต. 1.”มองอนาคตท้องถิ่นไทย  
ภายหลังการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 

2.“ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่น
ไทย” 

 

3.”เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กร
ปกครองส่วน ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วน”รุ่นที่ 2 

27-31 มี.ค. 62 

 

21-25 เม.ย.62 

 

 

19 เม.ย.62 

 

โรงแรมเมาเท่นบรีช 
พัทยาใต้ (เขาพระตำหนัก) 

อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

โรงแรมสวนนงนุชพัทยา 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุร ี
 

โรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา 

 

สมาคมข้าราชการ
แห่งประเทศไทย 

 

สมาคมพันธ์
ปลัดเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 

 

 



   4.การดำเนินการทางวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานนิติการ  สิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าของผู้
ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

29 ก.ค.-1 ส.ค. 
62 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบาง
พลัด กทม. 

สมาคมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

 

2. นายรัฐนันท์  พงศ์อำมาตย์ ผอ.กองช่าง 1.”เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กร
ปกครองส่วน ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วน”รุ่นที่ 4 

16 ส.ค. 2562 โรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา 

 

 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 

 

3. นายอติวิชญ์    วงศิร ิ นิติกร 1.”หลักกฎหมายปกครองและคดี
ปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าทื่
ราชการของหน่วยงานทางปกครอง 

2.”ทิศทางและแนวทางการ
ดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่)
การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบ
กรณีผุ้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดฐานทุจริตต่อ

8-9 ส.ค. 62 

 

 

1-3 มี.ค.62 

 

โรงแรมแคนทารี  โคราช 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

โรงแรมสตาร์เวลบาหลี  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

สำนักงานศาล
ปกครอง 

 

นครราชสีมา       
ม.ศิลปากร 

 

 



หน้าที่ ตลอดจนกระบวนการทาง
วินัยและการต่อสู้คดี” รุ่นที่ 4 

 

4. นางอรอนงค์  งอกงามดี เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

 

1.”การจัดทำรายงานทรัพย์สินของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฝึกปฏิบัติจริง)”
รุ่นที่ 6 

2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับ
กฎหมายฉบับใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 และ
แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกระเบียบ
และปลอดภัย” รุ่นที่ 4 

 

 

3-6 มิ.ย. 62 

 

 

 

 

9-10 ก.พ.62 

 

 

โรงแรมวีวัน  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 

 

 

 

 

โรงแรมวีวัน อ.เมือง      
จ.นครราชสีมา 

 

 

สถาบันบริการ
วิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 

 

เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 

 

 



   3.”การเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชี
ระบบมือเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) 
อย่างสมบูรณ์แบบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน” ปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุค 

16-18 ส.ค. 62 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

 

 

ม.สวนดุสิต 

 

 

 

5. ว่าที่ ร.ต.อาวิภัช กุลดิษยฉัตร นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1.”กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้การจำแนกหมวดประเภท
รายจ่าย  การเขียนรายละเอียดคำ
ชี้แจงงบประมาณ กรอบอัตราการตั้ง
จ่าย และเทคนิคการประชุมสภา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ” 

 

                                           

26-28 ก.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมสบาย  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

สำนักบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

 

 

 

 



2.การจัดทำแผนพัฒาท้องถิ่นเพ่ือ
การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างเทคนิคนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 

 

 

30ม.ค. –1 ก.พ.
62 

 

 

 

โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยสวน 
ดุสิต 

 

 

6. นางสาวอนงค์  เลากลาง จพง. ธุรการ 1.”เชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

18-19 ธ.ค. 61 โรงแรมวีวัน  อ.เมือง      
จ.นครราชสีมา 

สถาบันบริการ
วิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 

7. นางจารุณี  เครือสูงเนิน จพง. ธุรการ 1.”เชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือราชการของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

18-19 ธ.ค. 61 โรงแรมวีวัน  อ.เมือง      
จ.นครราชสีมา 

สถาบันบริการ
วิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 



8.. นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก ผอ.กองคลัง 1.”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 7 

2.”เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กร
ปกครองส่วน ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วน”รุ่นที่ 4 

6-8 พ.ย. 61 

 

 

 

14 มิ.ย. 62 

โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขต
บางพลัด กทม. 

 

 

โรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 

 

9. นางธวชินี  วงศ์ธรรมะ 

 

 

นวก.ตรวจสอบ
ภายใน 

1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับ
กฎหมายฉบับใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 และ
แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกระเบียบ
และปลอดภัย” รุ่นที่ 4 

9-10 ก.พ.62 โรงแรมวีวัน อ.เมือง      
จ.นครราชสีมา 

 

เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 



10 นายมงคล  หกกระโทก รองปลัด อบต. 1.“กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ภายใต้หลักการจำแนกหมวด
ประเภทรายจ่าย  การเขียนรายระ
เอียดคำชี้แจงงบประมาณ  กรอบ
อัตราการตั้งจ่าย และเทคนิคการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่าง
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ       
รุ่นที่ 5  

26-28 ก.ค. 62 

 

 

 

 

 

โรงแรมสบายโฮเท็ล      
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

11
. 

นางสาววลัยภรณ์  เจริญผล ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ 

1.”จริยธรรมและกฎหมายกับผู้
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน” รุ่นที่ 1 

2.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  สำหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปี 2562 

 

8-9 ส.ค.62 

 

23-26 เม.ย.62 

โรงแรมเซ็นทารา        
แจ้งวัฒนะ กทม. 

                         
โรงแรมทีเคพาเลซ คอน
เวชั่น กทม. 

สภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

                   
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 



        

12
. 

นางปราณี  สิเนรุราช นักทรัพยากร
บุคคล 

1.“วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมิน
(การปรับปรุงตำแหน่งและการเลื่อน
ระดับ) ของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป และการดำเนินการ
สรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตาม
เกณฑ์ใหม่  การสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร “ 

1-3 ก.พ. 62 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมสบายโฮเต็ล 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

ม.มหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 นางพัชรี  ค้าขาย นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

1.การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี  
รายงานการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) รุ่นที่ 
3 ” 

 

24-25 พ.ย. 61 

 

 

 

 

โรงแรมวีวัน อำเภอเมือง 
จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

ม.ราชภัฎสวน  
สุนันทา 

 

 

 

 



2.”การเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชี
ระบบมือเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) 
อย่างสมบูรณ์แบบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน” ปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุค 

16-18 ส.ค. 62 

 

โรงแรมเจริญธานี  อ.เมือง 
จ. ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

ม.สวนดุสิต 

 

 

 

 

14 นางสาวอำภาพร  ดงกระโทก นวก.คลัง 1.”การเตรียมความพร้อมในการปิด
บัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชี
ระบบมือเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) 
อย่างสมบูรณ์แบบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน” ปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุค 

16-18 ส.ค. 62 

 

โรงแรมเจริญธานี  อ.เมือง 
จ. ขอนแก่น 

 

ม.สวนดุสิต 

 

 



 นางสาววิมลรัตน์   โกะสูงเนิน นวก.จัดเก็บ  1.”หลักเกณฑ์  ขั้นตอน วิธีการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้าย วิธีการ
วัดขนาด และการวิเคราะห์ประเภท
ป้าย ทิ้งทวนการจัดเก็บภาษีบำรุง
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นปี
สุดท้าย” รุ่นที่ 5 

 

31พ.ค.-2มิ.ย.
62 

โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

ม.สวนดุสิต  

15
. 

นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง จพง.พัสดุ 1.การจัดทำรายงานสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฝึก
ปฏิบัติจริง ) รุ่นที่ 6 

 

 

2. กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  รุ่นที่ 2 

3-5 ม.ย..62 

 

 

 

 

23-24ก.ย.60 

 

โรงแรมวีวัน 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

 

 

ห้องประชุมสีมาแกรนด์ 
โรงแรมสีมาธานี 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

สถาบันบริการ
วิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 

ม.ราชภัฎสวน 

สุนันทา 

 



16
. 

นางสาวเบญจพร   ไทยมานิตย์ จพง.จัดเก็บ
รายได้ 

1.”หลักเกณฑ์  ขั้นตอน วิธีการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้าย วิธีการ
วัดขนาด และการวิเคราะห์ประเภท
ป้าย ทิ้งทวนการจัดเก็บภาษีบำรุง
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นปี
สุดท้าย” รุ่นที่ 6 

 

7-9 มิ.ย.62 

 

โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. ม.สวนดุสิต  

17 นายณัฐวุฒิ    สติใหม่ ผอ.กองช่าง 1.”การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานช่าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ. 2562” 

 

2. กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  รุ่นที่ 2 
 

20-22 ก.พ. 62 

 

 

 

23-24 ก.ย.60 

โรงแรมคลองทรายขาวรี
สอร์ท อ.ปากช่อง          
จ.นครราชสีมา 

 

ห้องประชุมสีมาแกรนด์ 
โรงแรมสีมาธานี 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

ม.มหาสารคาม 

 

 

 

 

ม.ราชภัฎสวน 

สุนันทา 

 

 



18 นางสาวพุ่มพวง  ต่วนหนู คร ู “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
นครราชสีมา” รุ่นที่2 

20-21ก.ค.62 โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี 
รีสอร์ท  อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

 

 

19
. 

นางสาวยุพา  สามสูงเนิน คร ู “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
นครราชสีมา” รุ่นที่2 

20-21ก.ค.62 โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี 
รีสอร์ท  อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

 

 



20
. 

นางณัชวรัตน์  สุทธิสัญญาพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 2 

13-14พ.ค.62 โรงแรมสบายโฮเต็ล 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

สุนันทา 

 

21 นางสาวชมพูนุช  เทพสูงเนิน ผู้ดูแลเด็ก “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
นครราชสีมา” รุ่นที่2 

20-21ก.ค.62 โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี 
รีสอร์ท  อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

 

 

22 นางสาววิภาวดี  วิเศษแสงทอง ผู้ดูแลเด็ก “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ

20-21ก.ค.62 โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี 
รีสอร์ท  อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

 

 



จัดระบบประกันสุขภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
นครราชสีมา” รุ่นที่2 

23 นายศุภชาติ   ธาตุบุรมย์ ผช.นักวิชาการ
ศึกษาฯ 

1.โครงการฝึกอบรมการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ระยะที่ 2” รุ่นที่ 2 

27-28 ก.ค. 62 อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
(อาคาร36) ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 

24 นางสาวผกามาศ   เขียววิจิตร ผู้ดูแลเด็ก “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด

20-21ก.ค.62 โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี 
รีสอร์ท  อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ม.วิทยาลัยบูรพา 

 

 



นครราชสีมา” รุ่นที่2 

25
. 

พ.อ.ท.ธีรพงษ์   สังข์สูงเนิน จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  รุ่นที่ 
2/61 

15-26 ต.ค. 61 วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยา
เขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

วิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

 

26 นายปพนวัฒน์   ด่านกระโทก นายช่างโยธา 1.”การพัฒนาบุคลากรช่าง  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 
21” 

9-12 ก.ย. 62 สถาบันบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  ซ.คลองหลวง 4

ถ.พหลโยธิน กทม. 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 


