
ผลการวิเคราะห์การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
สรุปการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 

1 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนตุลาคม  2561 
 

2  ตุลาคม 2561 ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมจิตอาสา   
 

11  ตลุาคม 2561 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมประสานงาน สนง.ทนายความ 
เรื่อง คดีบุกรุกท่ีสาธารณะวัดหญ้า 
 

11 ตลุาคม 2561 สนง.ทนายความ  
อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

4 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
 

หัวหน้าส านักงานปลดั 
 

โครงการประชุมสัมมนาตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการคุ้มโครงผู้บรโิภคในการ
กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(ครั้งท่ี 2) 

24 ตลุาคม 2561 โรงแรมฟอรจ์ูน  แกรนด ์
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5 นางกชพร  แก้วขวัญ 
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี

รองปลัด อบต. 
นักพัฒนาชุมชน 

ประชุมแนวทางการบรหิารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพ้ืนท่ี 

24  ตลุาคม  2561 
 

โรงแรมทวินโลตสั อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

6 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. ประชุม อ าเภอเมือง การบริหารราชการ/
โครงการ 

25 ตลุาคม 2561 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 
นางจารึก  เดชเดโช 

หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชน 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 

อบรมตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลอืกตั้ง  และ
การออกเสี่ยงประชามตมิืออาชีพ  กิจกรรมการ
อบรมผู้จดัการประจ าหน่วยการเลอืกตั้งมือ
อาชีพและกรรมการศูนยส์่งเสริมพฒันา
ประชาธิปไตยต าบลเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้ 

30 ต.ค. 2561 โรงแรมราวดี  ถนนอ้อมค่าย   
ต าบลปากพูน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
 

8 
 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

 
โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน อปท. 
 

 
14 ธันวาคม  2561 

 
โรงแรมทวินโลตสั 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

9 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 

อบรมหลักสูตร  การบรหิารจดัการและการ
สื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

14 – 16 ธันวาคม 2561 โรงแรมบรรจงบุร ี
อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

10 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์
นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์

นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชาการคลัง 

โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิด
บัญชี  การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. 
 

16 -19 ธันวาคม 2561 โรงแรมริเวอรไ์ซด์  เขตบางพลัด 
กทม. 
 

11 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่าง
ตามมาตรฐานวิชาวิศวกรรม  รุ่นที ่19 
 

  16 -21 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์อบรม
คลอง 1 ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

12 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการให้ความรู้ดา้นกองทุนทดแทน รุ่นที่ 4 
 

18 ธันวาคม 2561 โรงแรมอีโค่อินท์ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
 

13 
 
นางจารึก  เดชเดโช 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562  และแนวทางการจดัเก็บข้อมูล
ผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตของกระทรวง
สาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  

 
21 ธันวาคม  2561 

  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

14 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
นายณัฐวัฒน์  พูนพิพ้ฒน์ 

นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

โครงการถอดบทเรียนโครงการทีไ่ด้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 

27 ธ.ค. 2561  โรงแรมทวินโลตสั อ.เมือง 
 จ.นครศรีธรรมราช 
 

15 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต.นาทราย โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

21 - 23  ม.ค.2562  

16 นางจารึก  เดชเดโช 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

นักจัดการงานท่ัวไป 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวทาง ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

29 -31 ม.ค.2562 โรงแรมลีการเ์ด้น พล่าซ่า 
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

17 
นายเอกรินทร์  อินทสาร 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

ปลัด อบต.นาทราย 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

 
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประจ าเขต
เลือกตั้ง 
 

1 ก.พ. 2562 
ห้องประชุมท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

18 
นายเอกรินทร์  อินทสาร 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

ปลัด อบต.นาทราย 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

โครงการประชุมรับสมคัรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
 

4 – 8 ก.พ. 2562 
ศาลาประชาคมโรงละคร  
อบจ.นครศรีธรรมราช 

 
19 

นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางสาวิตรี  จันพลโท 

 

ครู  คศ.1 
ครู คศ.1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย 

11-14 ก.พ. 2562 
โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์  

 อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
20 นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและ

เครือข่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชาสมัพันธ์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ปี 
2562 

25-26 ก.พ.62 โรงแรมราวดี  อ าเภอเมือง  จ.นครศรีฯ 

21 นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนัทึกข้อมูล
และการใช้งานระบบสารสนเทศศนูย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ระยะที่ 2 
 
 

27 -28 ก.พ.2562 โรงแรมปรุะนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

22 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. อบรมวิทยากรเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 

21 -22 ก.พ. 62 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน  อ.เมือง  
จ.นครศรฯี  

23 นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 

นักวิชำกำรศึกษำ 
นักจัดกำรงำนท่ัวไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเทคนิค
การก าหนดร่างขอบเขตของงาน TOR 
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือ
ขอบเขตงานท่ีจะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้าเสนอราคาให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 

27 -28 ก.พ. 62 
 

โรงแรมทวินโลตสั 
 

24 
 
 
 
 
 
 

นางจารึก  เดชเดโช นักจัดกำรงำนท่ัวไป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ี อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 

23 มี.ค.2561 โรงแรมทวินโลตสั 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
25 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี

นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

โครงการประสานงานและบรรเทาสาธารณภัย  
ประจ าปี 2562 
 

27 ก.พ. 2562 โรงแรมเกียรตินคร  อ.เมือง  จ.นครศรฯี 

26 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

3 – 5 มี.ค. 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลดั  กทม. 

27 นางจารึก  เดชเดโช 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

นักจัดการงานท่ัวไป 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา  เราท า
ความดี  ด้วยหัวใจ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

5 มี.ค. 2562 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ 

28 นางกชพร  แก้วขวัญ 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 

รองปลัด 
หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักวิชาการศึกษา 
นักจัดการงานท่ัวไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 
อปท. 
 

1 – 3 เม.ย. 2562 โรงแรมทวินโลตสั  อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

29 นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ นักจดัการงานท่ัวไป 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส าหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตาม พรบ.สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 
 

22 – 27 เม.ย. 2562 โรงแรมทีเคพาเลช  กทม. 

30 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
 

หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการอบรมสมัมนาวิชาการ  ประจ าปี 
2562 เรื่อง  ทศวรรษใหม่การปกครอง
ท้องถิ่นไทย  
 

21 -25 เม.ย. 2562 โรงแรมสวนนงนุช  พัทยา 
 

31 นางจารึก   เดชเดโช 
 

นักจัดการงานท่ัวไป โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2562 

 24 เม.ย. 2562 โรงแรมราวดี  อ.เมือง  จ.นครศรฯี 

32 นายณัฐวัฒน์  พูนพิพัฒน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

โครงการอบรมพัฒนาสักยภาพ ศปถ. 13 – 14 พ.ค. 2562 โรงแรมชฎา  อ.เมือง  จ.นครศรฯี 

 
 

 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
33 
 

นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส าหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

12 -17 พ.ค. 2562 โรงแรมทีเคพาเลช  กทม. 

34 นางสาวสายวารี  สุดสมบรูณ ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
ประจ าปี 2562 

14 พ.ค. 2562 โรงแรมทวินโลตสั 
 

35 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนำชุมชน 
 

โครงการพัฒนาอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและ
ยั่งยืนปี 2562 

16 -17 พ.ค. 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

36 นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป 
 

โครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

23 พ.ค. 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

37 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 

หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักจัดการงานท่ัวไป 
 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจ าปี  
2562 

21พ.ค. 2562 โรงแรมทวินโลตสั  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 

38 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
 

นักพัฒนาชุมชน โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

27 พ.ค. 2562 ศาลา 100  ปี  วัดพระมหาธาต ุ

39 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
 

โครงการสัมมนาแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31 พ.ค. 2562 โรงแรมอีโค่อิน  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

40 นางสาวิตรี  จันพลโท 
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางกุสุมา  ภักด ี
นางสาวกัญญาพัชร  นพรตัน ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี  หยู่ทองค า 
นางสาวจิรภรณ์  วาระเพียง 
 

ครู คศ.1 
ครู คศ.1 
ครู คศ. 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ศูนยพ์ัฒนาเด็กกับ
มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่  ตัวบ่งช้ี  
ประเด็นการพิจารณารายละเอยีดการพิจารณา
ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์วิธีการค านวณ
คะแนนรวม  และสรปุผลการประเมินเป็น
ระดับคณุภาพ  และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองแนวใหม่ตามระบบประกัน
สุขภาพ 

7 -  9 มิ.ย. 2562 โรงแรมบีพีแกรนด์  ทาวเวอร์  อ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 



 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 

41 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจรติ
โปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

12-15 มิ.ย.2562 โรงแรมบีพีแกรนด์  ทาวเวอร์  จังหวัด
สงขลา 
 

42 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์
นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
จัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ของ อปท. รุ่น
พิเศษ 

18 -20 มิ.ย.2562 โรงแรมทวินโลตสั  จ.นครศรีธรรมราช 

43 นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับ 
อปท. 

20  มิ.ย.2562 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

44 นางกชพร  แก้วขวัญ 
นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
 

รองปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักพัฒนาชุมชน 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานและ
บริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

26 – 28 มิ.ย. 2562 โรงแรมเมืองลิกร   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์
นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์

นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชาการคลัง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท างาน
ทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. 

19- 20 ก.ค. 2562 โรงแรมราวดี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

46 นางจารึก  เดชเดโช 
 

นักจัดการงานท่ัวไป โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

23 ก.ค. 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

47 นางกชพร  แกว้ขวัญ รองปลัด อบต. โครงการประชุมการด าเนินงานและบริการ
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

22  ก.ค. 2562 โรงแรมราวดี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
48 

 
นางสาวปวีณา  ไตรรัตน ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรูล้ึก

กฎหมาย  ขั้นตอน  และวิธีการด าเนินการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการจดัท าฐานข้อมูลผู้เสีย
ภาษี  การค านวณภาษี และการประมาณการ
รายได้  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง .ศ. 
2562 

25 -28 ก.ค. 2562 โรงแรมบีพีแกรนด์  ทาวเวอร์  อ.หาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

49 นางสาวนฤมล  ศรสีวัสดิ ์ เจ้าพนักงานธุรการ โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนเิทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 50   
 

30 – 5 ก.ค. 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

50 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด   อบต. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

20 ส.ค. 2562 โรงแรมเมืองลิกอร์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

51 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. โครงการอมรมแนะน าการใช้งาน  Thai MICE 
connect  ส าหรับภาคใต ้
 

22  ส.ค. 2562  โรงแรมทวินโลตสั 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

52 นางจารึก เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉิน  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

26 ส.ค. 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

53 นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินของ อปท.  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

28 -30 ส.ค. 2562 โรงแรมเมืองลิกอร ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

54 นายปริเษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนาชุมชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าโครงการ
เชิงประเด็นและโครงการเชิงพื้นที่เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดสวสัดิการทาง
สังคม 
 
 

26 ส.ค. 2562 โรงแรมแกรนด์  ปาร์ค  อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันทีอ่บรม สถานที่อบรม 
55 นายเอกรินทร์  อินทสาร 

นางกชพร  แก้วขวัญ 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
นางกนกธร  จันทร์กุล 
นางจารึก  เดชเดโช 
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 
นางปิยนันท์   เขียวบุญจันทร ์
นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์
นางโสภา  เวชนุสิทธิ ์
นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล 
นางสาวปวีณา  ไตรรัตน ์
นางสาวนันชนันท์  เพชรเลียบ 
นายเทิดภมูิ  สาสนะกระบวน 
นางสาวนฤมล  ศรสีวัสดิ ์
นายเทิดพงศ์  กาฬคลอด 
นายสายณัห์  รองพินิจ 
นายบุญยัง  หมื่นนคร 
นายนราธิป  ชุมธรรม 
นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์ 
นางสาวิตรี  จันพลโท 
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางกุสุมา  ภักด ี
นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์
นางสาวจิรภรณ์  วาระเพียง  

ปลัด 
รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลดั 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
เจ้าพนักงานพัสด 
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้
ครู  คศ.1 
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น   พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลนา
ทราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

28  สิงหาคม  2562 
 
 

ศาลาร้อยปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
55 ว่าที่รอ้ยตรีหญิงมฤด ี หยู่ทองค า 

นางสาวสายวารี  สุดสมบณูณ ์
นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ 
นายปรีชา  ชุมธรรม 
นายเสน่ห์  วาระเพียง 
นายสัญญา  กิมิฬาร ์
นางสิริลักษณ์  ยิ่งนคร 
นายประวิง  ศรสีงคราม 
นายวินัย  สุวรรณรัตน ์
นายราชัญย์  ภาระอาสม 
นายต้นตระการ  สุขรินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

ยาม 
คนงานท่ัวไป 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น   พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลนา
ทราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

28  สิงหาคม  2562 
 
 

ศาลาร้อยปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
55 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. โครงการอบรมพัฒนาความรู้กฎหมายและ

ระเบียบตามที่แกไ้ขหรือกิจการสาธารณะ
ส าหรับผู้บรหิาร 

30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 
 
 

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

56 นางสาวิตรี  จันพลโท 
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางกุสุมา  ภักด ี
 

ครู คศ.1 
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 

โครงการอบรมในกิจกรรมขยายผล  การพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัยและการสร้างการมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่  ผู้ปกครองส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเครือข่าย 
 

10 – 12 ก.ย. 2562 โรงแรมฮารู  ฮารา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

57 นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางสาวิตรี  จันพลโท 
 
 

ครู คศ.1 
ครู คศ.1 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพครูปฐมวัย  สร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ  แนวทาง  มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  รุ่นที่ 3 

14 -15 ก.ย. 2562 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

58 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. โครงการอบรมการบริการราชการท้องถิ่น  
ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดใหม ่

17 – 20 ก.ย. 2562 โรงแรมลีการเ์ด้นพลา่ซ่า  อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

59 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ส่วนภูมภิาค 

18 ก.ย. 2562 โรงแรมปรุะนคร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

60 นางโสภา  เวชนุสิทธิ ์ เจ้าพนกังานพัสด ุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

20 – 22  ก.ย. 2562 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
กทม. 

61 นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบรกิาร
การแพทย์ฉุกเฉิน  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

25 ก.ย. 2562 สาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช 

62 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. โครงการสร้างกลไกในการแกไ้ชปญัหาความ
ขัดแย้งการเลือกตั้ง  กิจกรรมเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่
เจ้าหน้าท่ีผูด้ าเนินการเลือกตั้ง 

23 -25 ก.ย. 2562 กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 


