
1.1 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท.

1.บุคลากรทั้งหมด จ านวน  55  คน

2.เข้ารับการอบรมทั้งหมด จ านวน  34  คน

3.คิดเป็นร้อยละ 61.82%

พนักงานส่วนต าบลได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โครงกำรฝึกอบรม/สถำนที่ ค ำสั่งที่ / ลงวันที่ วันที่

1 นางสาวจิราภรณ์  ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. 1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจพี่เล้ียงกองทุน (Coaching) 392/2562  ลว 22 พ.ย.62 27-28 พ.ย.62

ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ (กปท.)

 ปงีบประมาณ 2563   ณ อาคารอิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63

ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

3.อบรมวทิยากรอ าเภอส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่ 371/2563  ลว 22 ก.ย.63 23-ก.ย.-63

หรือผู้บริหารท้องถิน่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอกลดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบรีุรัมย์

2 นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. 1.โครงการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 28/2563  ลว 13 ม.ค.63 17-19 ม.ค.63

การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดท าฎกีาของสถานศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ฯ”ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 

จังหวดัอุบลราชธานี

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 98/2563  ลว 4 ม.ีค.63 7-12 ม.ีค.63

ระดับปฐมวยั สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามกฎกระทรวง

วา่ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”รุ่นที่ 10

 ณ โรงแรมโรยัล ซิต้ี กรุงเทพมหานคร

กำรพัฒนำบุคลำกร



นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. 3. การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง 244/2563  ลว 1 ก.ค.63 3-ก.ค.-63

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและ

บูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคล่ือน

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้อย่างมีเอกภาพ 

ณ ห้องประชุมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ ชั้น 6 โรงแรมครอสทู 

ไวบ์ บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

4.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

3 นายพิเชษฐ  แวดล้อม ผอ.กองช่าง 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ งานก่อสร้าง งานทาง 100/2563  ลว 4 ม.ีค.63 13-15 ม.ีค.63

งานบ ารุงทาง งานท่อระบายน้ า และทางเดินเท้า และงานทดสอบงานทาง 

ตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิน่”รุ่นที่ 3

ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี

4 นางฉววีรรณ กังประโคน ผอ.กองคลัง 1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ หลักสูตร 346/2562  ลว 15 ต.ค.62 18-19 ต.ค.62

เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปร้ินเซส อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์

2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี 86/2563 ลว  24 ก.พ.63 2 -3 ม.ีค.63

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในพื้นที่จงัหวัดบุรีรัมย ์ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

3.โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 329/2563  ลว 20 ส.ค.63 21-23 ส.ค.63

ด้านการเงินการคลังและการพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ในการท างานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ณโรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวดัชัยภมูิ



นางฉววีรรณ กังประโคน ผอ.กองคลัง 4.ประชุมเชิงปฏบิัติการซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน 368/2563  ลว 17 ก.ย.63 18-ก.ย.-63

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

ณ โรงแรมเดอศิตา  ปร้ินเซส อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์

5 นายจตุพงษ์ สวา่งพล นักทรัพยากรบุคคล 1.โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 389/2562  ลว 20 พ.ย.62 29 พ.ย.-1 ธ.ค.62
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี
2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

6 นายภาณุวฒัน์  วรรัมย์ เจ้าพนักงานพัสดุ 1.โครงการฝึกอบรมการปฏบิัติงานในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 26/2563  ลว 13 ม.ค.63 29-31 ม.ค.63
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมบียอนด์ สวที 
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

7 นางวรารัตน์ ช านาญกลาง นักจัดการงานทั่วไป 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

8 นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต นักวชิาการเกษตร 1.โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 66/2563  ลว 6 ก.พ.63 11-14 ก.พ. 63
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 ก าหนดให้จัดการอบรมเชิงปฏบิัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ 
หลักสูตร 6  งาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ 
อาคารศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63
ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

9 นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย จพง.จัดเก็บรายได้ 1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ หลักสูตร 346/2562  ลว 15 ต.ค.62 18-19 ต.ค.62
เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปร้ินเซส อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์



นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย จพง.จัดเก็บรายได้ 2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี 86/2563 ลว  24 ก.พ.63 2 -3 ม.ีค.63
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่จงัหวัดบุรีรัมย ์ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์
3.ประชุมเชิงปฏบิัติการซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน 368/2563  ลว 17 ก.ย.63 18-ก.ย.-63
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
ณ โรงแรมเดอศิตา  ปร้ินเซส อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์

10 นางสาวสุภทัร ค้ าชู เจ้าพนักงานธรุการ 1.โครงการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 26/2563  ลว 13 ม.ค.63 17-19 ม.ค.63
การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดท าฎกีาของสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ฯ”ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 
จังหวดัอุบลราชธานี
2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63
ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

11 นางสมบูรณ์  โงชาฤทธิ์ ครู 1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาทักษะการใช้งาน 350/2563  ลว 1 ก.ย.63 6-8 ก.ย.63

โปรแกรมระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียน

แบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรอง

การเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กส าหรับโรงเรียน (Kid Diary School)          

 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์



12 นางผุสดี คลายโศก ครู 1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาทักษะการใช้งาน 350/2563  ลว 1 ก.ย.63 6-8 ก.ย.63

โปรแกรมระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียน

แบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรอง

การเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กส าหรับโรงเรียน (Kid Diary School)          

 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

13 นางเกศินี  ศรีสัน ครู 1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

14 นายธนิตศักด์ิ นาราช นักวชิาการศึกษา 1.โครงการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 28/2563  ลว 13 ม.ค.63 17-19 ม.ค.63

การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดท าฎกีาของสถานศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ฯ”ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 

จังหวดัอุบลราชธานี

2. การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง 244/2563  ลว 1 ก.ค.63 3-ก.ค.-63

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและ

บูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคล่ือน

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้อย่างมีเอกภาพ 

ณ ห้องประชุมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ ชั้น 6 โรงแรมครอสทู 

ไวบ์ บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์



นายธนิตศักด์ิ นาราช นักวชิาการศึกษา 3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาทักษะการใช้งาน 350/2563  ลว 1 ก.ย.63 6-8 ก.ย.63

โปรแกรมระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียน

แบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรอง

การเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กส าหรับโรงเรียน (Kid Diary School)          

 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

4.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

15 นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์ นวก.ตรวจสอบภายใน 1.โครงการอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 28/2563  ลว 13 ม.ค.63 17-19 ม.ค.63

การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดท าฎกีาของสถานศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ฯ”ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 

จังหวดัอุบลราชธานี

2.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เชิงพื้นที่ คร้ังที่ 2 64/2563  ลว 3 ก.พ.63 6-ก.พ.-63

ณ โรงแรมสีมาธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3.โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักสูตร “การควบคุมภายใน 101/2563  ลว 4 ม.ีค.63 13-15 ม.ีค.63

การตรวจสอบภายในภายใต้หลักเกณฑ์(ใหม)่พ.ศ. 2562 ฯ                  

 รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมบุรีเทล อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานตรวจสอบ 253/2563  ลว 8 ก.ค.63 13-15 ม.ีค.63

ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รุ่นที่ 2 

ณ โรงแรมโรยัลซิต้ี ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์ นวก.ตรวจสอบภายใน 5.โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน 287/2563  ลว 30 ก.ค.63 16-21 ส.ค.63

ส่วนท้องถิน่บรรจุใหม่รุ่นที่ 77  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี

16 นายเกรียงไกร เมชบุตร จพง.ป้องกันและบรรเทา1.โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ 413/2562  ลว 11 ธ.ค.62 12-ธ.ค.-62

สาธารณภยั ทางถนนอยา่งยั่งยนื คร้ังที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

 ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย ์ต าบลอสิาน อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

5.โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน 287/2563  ลว 30 ก.ค.63 16-21 ส.ค.63

ส่วนท้องถิน่บรรจุใหม่รุ่นที่ 77  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี

17 นายโกสินทร์ แสนกล้า นิติกร 1.โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี 83/2563 ลว  21 ก.พ.63 2 -3 ม.ีค.63

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในพื้นที่จงัหวัดบุรีรัมย ์ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

2.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานท้องถิน่ 103/2563  ลว 4 ม.ีค.63 20-22 ม.ีค.63

หลักสูตร “เจาะลึก เรียนลัด การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 

การสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนทอ้งถิน่และการฝึกท า สว.1-6”รุ่นที่ 3

ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์

18 นางสาวอรุณี อรรคฮาต เจ้าพนักงานส่งเสริม 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้น าและบุคลากร เพื่อป้องกัน 99/2563  ลว 4 ม.ีค.63 11-13 ม.ีค.63

การท่องเที่ยว การพูดผิด วางตนผิดและปฏบิัติผิด จากแบบแผนในรัฐพิธ ีพิธรีาชการ 

พิธกีารทั่วไปและศาสนพิธ ีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ”รุ่นที่ 3

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี



นางสาวอรุณี อรรคฮาต เจ้าพนักงานส่งเสริม 2. การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง 244/2563  ลว 1 ก.ค.63 3-ก.ค.-63

การท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและ

บูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคล่ือน

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้อย่างมีเอกภาพ 

ณ ห้องประชุมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ ชั้น 6 โรงแรมครอสทู 

ไวบ์ บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

3.โครงการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา 284/2563  ลว 245 ก.ค.63 29-31 ก.ค.63

นักท่องเที่ยว กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ประจ าปี พ.ศ. 2563ณ โรงแรมเครสโค อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

19 นายนนทภพ มาพิทักษ์ นายช่างโยธา 1.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานฯหลักสูตร 102/2563  ลว 4 ม.ีค.63 20-22 ม.ีค.63

“ เจาะลึก เรียนลัด เทคนิค การค านวณราคากลาง (ตามร่างฯใหม่)

 การคิดค่า F ค่า K การบริหารสัญญาจ้างฯ”รุ่นที่ 5

ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ 

2.โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน 287/2563  ลว 30 ก.ค.63 16-21 ส.ค.63

ส่วนท้องถิน่บรรจุใหม่รุ่นที่ 77  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี

20 นางสาวศันสนีย์ คงสืบ จพง.การเงินและบัญชี 1.โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน 287/2563  ลว 30 ก.ค.63 16-21 ส.ค.63

ส่วนท้องถิน่บรรจุใหม่รุ่นที่ 77  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี



21 นายธนากร เสาวไน ผู้ช่วยนักวเิคราะห์ฯ 1.โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง                    307/2563  ลว 4 ส.ค.63 7-ส.ค.-63

ส่วนท้องถิ่น( Local Performance Assessment : LPA ) ประจ าปี 2563

 ณ ห้องประชุมปร้ินเซสแกรนด์ โรงแรมเดอศิตาปร้ินเซส 

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์

22 นางสาวกัญญาภคั หมายประโคน ผช.นักทรัพยากรบุคคล 1.โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง                    307/2563  ลว 4 ส.ค.63 7-ส.ค.-63

ส่วนท้องถิ่น( Local Performance Assessment : LPA ) ประจ าปี 2563

 ณ ห้องประชุมปร้ินเซสแกรนด์ โรงแรมเดอศิตาปร้ินเซส 

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์

23 นางสาวกรรณิการ์ โหระ ผช.เจ้าพนักงาน 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

24 นางสายชล อิสริยวฒัน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

25 นายเทิดศักด์ิ วภิชูัย พนักงานขับรถยนต์ 1.การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน“ภพูานราชนิเวศน์ คร้ังที่ 38  380/2562  ลว 15 พ.ย.62 19-29  พ.ย.62

 ประจ าปี 2562 สนามกีฬาจังหวดัสกลนครและสนามกีฬากลาง 

อ าเภอสวา่งแดนดิน

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

26 นายไฉน ชัยชาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63

ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

27 นางสาววลัลภา สลับเพชร ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 1.โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี 86/2563 ลว  24 ก.พ.63 2 -3 ม.ีค.63



ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่จงัหวัดบุรีรัมย ์ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

28 นางสาวน้ าทิพย์ มีหาญเสมอ คนงานทั่วไป 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

29 นายอธ ิสุขนึก คนงานทั่วไป 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

30 นายลีนวตัร วาลีประโคน คนงานทั่วไป 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด
2. การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง 244/2563  ลว 1 ก.ค.63 3-ก.ค.-63
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและ
บูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนได้อย่างมีเอกภาพ 
ณ ห้องประชุมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ ชั้น 6 โรงแรมครอสทู 
ไวบ์ บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์

31 นายเทิดศักด์ิ วภิชูัย พนักงานขับรถยนต์ 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63

ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

32 นายสันติ ราชประโคน พนักงานขับรถยนต์ 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

33 นายเจษฎา อ่อนวาจา คนงานทั่วไป 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 58/2563  ลว 31 ม.ค.63  5 – 7 ก.พ.63

ประจ าปีงบประมาณ  2563  ณ จังหวดัตราด 

2.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์

34 นายอิศรพล ตรีกูล คนงานทั่วไป 1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 374/2563  ลว 24 ก.ย.63 25-ก.ย.-63

ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์




