
                                         บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดเทศบำล  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง 
 

ที่     อต. 52401/                           วันที่   30  กันยำยน   2562 
 

เร่ือง   รำยงำนผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกร ประจ ำปี 2562 
                     
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งยั้ง  

 ฝ่ำยอ ำนวยกำร ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2562 เพื่อเป็นกำรพัฒนำและ
เพ่ิมควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติรำชกำรและตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งเทศบำลมีข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง  ๆ 
จ ำนวนทั้งสิ้น    24    รำย คิดเป็นร้อยละ  74.19 %  รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
 

                                         
 
  (นำงสุพิชญะนันทน์  ไพจิตรกุญชร) 
  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 

                                                                          

                                                      
 
 

                               
 



สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ประจ าปี 2562 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. นำยยุทธพงษ์       มั่นถึง ปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - คดีละเมิดที่เก่ียวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   รุ่นที่  1 

16 - 17  มกรำคม  2562  

2. นำงสำวสุภจิรำ     อ่อนวงษ์ หัวหน้ำส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต
แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562   
ครั้งที่ 1/2561 
- คดีละเมิดที่เก่ียวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   รุ่นที่  2 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติ งำนตำมพระรำชบ ำเหน็จ
บ ำน ำญ ข้ ำรำชกำรท้ องถิ่ น และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น
และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นและระเบี ยบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
- ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต
แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562   
ครั้งที่ 2/2561 
 

11 – 18  มกรำคม  2562 
 
 

24 – 25  มกรำคม  2562 
 
 

2 – 3  เมษำยน  2562 
 
 
 
 
 
 
 

19 – 21  มิถุนำยน  2562 

 

 
 
 
 



ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
3. นำยทรงฤทธิ์  พรหมแก้วต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิงปฏิบัติกำร  และจัดท ำ

แป ลงสำธิต “ถนนยำงพ ำรำดิ น
ซีเมนต”์ 
- ท บ ท ว น ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี
ป ฏิ บั ติ ก ำ รค ำน วณ รำค ำก ล ำ ง
ก่อสร้ ำงของรำชกำรด้ วยระบบ
ค ำนวณรำคำกลำงอิเล็กทรอนิคส์ รุ่น
ที่  2 

25 - 26  มีนำคม  2562 
 
 

22 – 22  ธันวำคม  2562 

 

4. นำงจันทร์เพ็ญ     วงศ์วิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - คดีละเมิดที่เก่ียวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   รุ่นที่  1 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติ งำนตำมพระรำชบ ำเหน็จ
บ ำน ำญ ข้ ำรำชกำรท้ องถิ่ น และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น
และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นและระเบี ยบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่
แม่บท)  ด้ วยโปรแกรมประยุกต์
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (LTAX  
GIS) ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  รุ่นที่ 9 

16 - 17  มกรำคม  2562 
 
 

2 – 3  เมษำยน  2562 
 
 
 
 
 
 
 

11 –16 พฤษภำคม  2562 
 
 

 

 



ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
5. นำงณัฐฐะวรรณ   มำสุด หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต

แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562  
ครั้งที่ 2/2562 
- ศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น
แห่ งชำติ   ระยะที่   2   ประจ ำปี
ประมำณ พ.ศ. 2562 
- เตรียมควำมพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือ
รองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจตำม (ร่ำง) 
แผน กำรกระจ ำยอ ำน ำจ ให้ แ ก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

19 – 21  มิถุนำยน  2562 
 
 

28  มิถุนำยน  2562 
 
 

10 – 11  กันยำยน  2562 
 
 

 

6. จ.ส.อ.ประสิทธิ์   ปัญญำภ ู หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - คดีละเมิดที่เก่ียวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   รุ่นที่  2 
- ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต
แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562  
ครั้งที่ 2/2562 
- เสริมสร้ำงควำมรู้ เกี่ ยวกับกำร
เลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

24 - 25  มกรำคม  2562 
 
 

19 – 21  มิถุนำยน  2562 
 
 

26 – 27 สิงหำคม  2562 
 

 

 

 
 
 



 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

7. นำยวีระยุทธ      จงศิริ หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิงปฏิบัติกำร  และจัดท ำ
แปลงสำธิต  “ถนนยำงพำรำดิน
ซีเมนต”์ 

25 - 26  มีนำคม  2562 
 

 

8. นำงสำวสุรีรัตน์   ไชยรินทร์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต
แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562  
ครั้งที่ 1/2561 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
ควำมรู้ ค วำม เข้ ำ ใจและป ลู กฝั ง
จิตส ำนึกแก่ผู้ปฏิบัติ งำนด้ำนกำร
บ ริ ห ำรจั ด ก ำรขยะขอ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน 

11 – 18  มกรำคม  2562 
 
 

19  สิงหำคม  2562 

 

9. นำยภัทรวิทย์    สอนค ำ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่
วิชำกำร 

เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - คดีละเมิดที่เก่ียวกบัควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   รุ่นที่  2 

24 – 25 มกรำคม  2562  

10. 
 
 
 
 
 
 

 

นำงสำวประกอบ  ทิพย์ตึก หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแผนและ
งบประมำณ 

เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิ งปฏิบั ติกำรกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำประเทศ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ   และกำรจัดท ำ
งบประมำณตำมแนวทำงที่ส ำนัก
งบประมำณก ำหนด  รุ่นที่ 18 

16–17 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 

22 - 24  เมษำยน  2562 
 

 

 



 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
    - หลักสูตร “เทคนิคกำรติดตำม

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น/กำร
ป ร ะ เมิ น ค ว ำม ส อ ด ค ล้ อ งข อ ง
แผน พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น /ก ำรจั ดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน  และเทคนิคกำร
วิ เครำะห์ โครงกำรเพ่ือเพ่ิม เติม/
แก้ ไข/เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นำ
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)” 
รุ่นที่ 4 

22-24 พฤศจิกำยน 2562  

11. นำงนงเยำว์    บุญมำละ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่
แม่บท)  ด้ วยโปรแกรมประยุกต์
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (LTAX  
GIS) ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  รุ่นที่ 9 
- อบรมบุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง  รุ่นที่ 17 
- ห ลั ก สู ต ร  “ ก ำ ร เส ริ ม ส ร้ ำ ง
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
คลั ง   ส ำห รั บ บุ ค ล ำก รท้ อ งถิ่ น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

11 – 16 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 

22-24  สิงหำคม  2562 
 
 
 

21-24  มกรำคม 2562 

 



 
 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
12. นำงสุพิชญะนันทน์     ไพจิตรกุญชร นักทรัพยำกรบุคลช ำนำญกำร เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต

แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562  
ครั้งที่ 1/2561 
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติตำมหนังสือยืนยันและระเบียบ
คณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน  ว่ำด้วยกำร
บริห ำรกองทุ น เพ่ื อส่ ง เสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2560 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติ งำนตำมพระรำชบ ำเหน็จ
บ ำน ำญ ข้ ำรำชกำรท้ องถิ่ น และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น
และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นและระเบี ยบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
- ประชุมเชิงวิชำกำรสมำคมสันนิบำต
แห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2562  
ครั้งที่ 2/2562 
- ศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น
แห่ งชำติ   ระยะที่   2   ประจ ำปี
ประมำณ พ.ศ. 2562 

11 – 18  มกรำคม  2562 
 
 

1  เมษำยน  2562 
 
 
 
 
 

2 – 3  เมษำยน  2562 
 
 
 
 
 
 
 

19 – 21  มิถุนำยน  2562 
 

 
28  มิถุนำยน  2562 

 



ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
    - เตรียมควำมพร้อมให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือรองรับกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจตำม (ร่ำง) แผนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) 

10 - 11   กันยำยน  2562  

13. นำงสำวปรียเนตร     มำสุด หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
เพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท)  ด้วย
โป รแกรมประยุ กต์ ระบ บสำรสน เท ศ
ภูมิศำสตร์ (LTAX  GIS) ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่ 9 
- อบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
จัดเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง  รุ่นที่ 17 
- กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16 –17 พฤษภำคม  2562 
 
 
 
11-16  พฤษภำคม  2562 
 

 
 
 

22-24  สิงหำคม  2562 
 
 
31 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 

2562 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
14. นำยรณชัย     ถำค ำ เจ้ำพนักงำนป้องกัน เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รุ่นที่  

16 
2 – 4  เมษำยน  2562  

15. นำงสุทิวัน    อิ่มเอิบ เจ้ำพนักงำนพัสดุ เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปีในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

31 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน 
2562 

 

 

16. นำงสำวเฉลิมขวัญ  เพช็รเอี่ยม เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้ช ำนำญงำน 

เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท)  ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (LTAX  
GIS) ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
รุ่นที่ 9 
 

11 – 16 พฤษภำคม 2562 
 

 

17. นำงจ ำลอง    มั่นจันทร์ ครูช ำนำญกำร เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครู  
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน  รุ่นที่ 2 
- สัมมนำเชิงกำรสร้ำงมูลค่ำนวัตกรรมสุขภำพเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น  ระดับภำคเหนือ ประจ ำปี 2562 
- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำก่อน
แต่งตั้งให้ เลื่อนสู่วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 รุ่นที่ 19 
 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 

21 เมษำยน- 1 พฤษภำคม
2562 

 
28 – 30 มกรำคม  2562 

 
21 – 25  สิงหำคม 2562 

 



 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
    - เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ  และกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำประเภทศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (SAR) ประจ ำปี  2562 

9 – 10 สิงหำคม  2562 
 
 
 
 

29 – 31 สิงหำคม  2562 

 

18. นำงสมบัติ     มำกอ่ิม ครูช ำนำญกำร เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครู  
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน  รุ่นที่ 2 
- สัมมนำเชิงกำรสร้ำงมูลค่ำนวัตกรรมสุขภำพเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่น  ระดับภำคเหนือ ประจ ำปี 2562 
- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตั้งให้ เลื่อนสู่วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562 รุ่นที่ 19 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 

21 เมษำยน- 1 พฤษภำคม
2562 

 
28 – 30 มกรำคม  2562 
 
21 – 25  สิงหำคม 2562 

 

 



 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
    - เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 

9 – 10 สิงหำคม  2562 
 

 

19. นำงขวัญเรือน     ค ำสวน ครูช ำนำญกำร เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตสื่อเพ่ือพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
- เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 
- หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เรื่อง  ผลกำรรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนประจ ำปี
งบประมำณ  2562 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 

23–24 กุมภำพันธ์ 2562 
 

9 – 10 สิงหำคม  2562 
 
 
 
 

18 – 19 มกรำคม 2562 
 

 



 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
20. นำงบังอร      สังข์เงิน คร ู เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม

ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตสื่อเพ่ือพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
- เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 
- หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เรื่อง  ผลกำรรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนประจ ำปี
งบประมำณ  2562 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 
23–24 กุมภำพันธ์ 2562 

 
9 – 10 สิงหำคม  2562 

 
 
 
 

18 – 19 มกรำคม 2562 
 
 

 
 

 

21. นำงสำวมิ่งขวัญ   ทองแพร คร ู เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เรื่อง  ผลกำรรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนประจ ำปี
งบประมำณ  2562 

18 – 19 มกรำคม 2562 
 

 



 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
22. นำงวนิดำ    ตันแก้ว คร ู เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม

ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตสื่อเพ่ือพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
- เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 
- หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เรื่อง  ผลกำรรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนประจ ำปี
งบประมำณ  2562 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 

23–24 กุมภำพันธ์ 2562 
 

9 – 10 สิงหำคม  2562 
 
 
 
 

18 – 19 มกรำคม 2562 
 
 

 

 

23. นำงพิม     พมติ๊บ คร ู เทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง - โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงประเมิน
คุณภำพภำยนอกแนวใหม่ของ  สมศ. และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
2562 
- อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตสื่อเพ่ือพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

5  มกรำคม  2562 
 
 
 
 
 

23–24 กุมภำพันธ์ 2562 
 

 



 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัด หลักสูตร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
    - เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัย และเข้ำร่วมรับโล่พร้อมเกียรติบัตรครู
ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  
2562 
- หลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เรื่อง  ผลกำรรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนประจ ำปี
งบประมำณ  2562 

9 – 10 สิงหำคม  2562 
 
 
 
 

18 – 19 มกรำคม 2562 
 

 

 


