
 
 

 

 

 

 
                                    รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 
                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ลำดับ
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๑ สิบเอกหญิงชลธิชา โพธิ์ตก นักวิชาการสุขาภิบาล 

 
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร(Basic of Food Sanitation 
Inspector:BFIS) 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ ๒๐๑ /๒๕๖๑ 

ลว.๓๐ ตค.๒๕๖๐ 

 

 

๒ นายสุเมธ  รัตนปู ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๕
(นครราชสีมา) 

ที่ ๒๑๑ /๒๕๖๑  
ลว.๘ พย.๒๕๖๑ 
 

 
 

 
๓ นางสาวสมยศ  พิมายรัมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สำนักงานท้องถิ่น

จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่ ๒๒๑/๒๕๖๑ 

ลว.๒๘ พย.๒๕๖๑ 

 

 

๔ นายสุเมธ  รัตนปู ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

การจัดทำค่า k และเอกสารแบ่งงวดงานประกอบ
สัญญาจ้างโดยโปรแกรม Excel 

สำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๕
(นครราชสีมา) 

ที ่ ๒๒๖/๒๕๖๑ 

ลว.๖ ธค.๒๕๖๑ 

 

 

๕ นายไสว  อันมัย ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ป ระจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที ่ ๑/๒๕๖๒ 

ลว.๔ มค.๒๕๖๒ 

 

 

๖ นายเสรีย์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ป ระจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที ่ ๑/๒๕๖๒ 

ลว.๔ มค.๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 



 

 
 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 
ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๗ นางสาวภัทธิรา  จันชนะ 
 

คร ู

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการ
จัดประสบการณ์ ด้วยโครงการอย่างง่าย 
Active Learning ตามหลัก ศาสตร์พระราชา  

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที ่ ๕/๒๕๖๒ 

ลว.๑๕ ม.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๘ สิบเอกหญิงชลธิชา  โพธ์ตก นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ ๘ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๒ มค.๒๕๖๒ 

 

 

๙ นายไสว  อันมัย ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน 

อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
รุ่นที่ ๓๕  

สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดบุรัมย์ 

ที่ ๒๐ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๓ กพ..๒๕๖๒ 

 

๑๐ นางสาวดาวประกาย กำพูชาติ คร ู การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่๑ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๒๑ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๐ กพ.๒๕๖๒ 

 

๑๑ นางจรัญญา  ลุนไธสง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลาง
งานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ประจำปี ๖๒ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๒๓ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๕ กพ.๒๕๖๒ 

 

 

๑๒ นายสุรวุฒิ  คิดรัมย ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลาง
งานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ประจำปี ๖๒ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๒๓ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๕ กพ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ลำดับ
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๑๓ นางสาวสาวิตรี  สระปํญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภายใต้โครงการ 
การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุ ข ภ าพ  ภ าย ใต้ พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ก า ร
สาธารณ สุ ข พ .ศ . ๒๕๓๕  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

ศูนย์อนามัย ที ่๙ 
นครราชสีมา 

 

ที่ ๒๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๕ กพ.๒๕๖๒ 

 

 

๑๔ นางสาวนิตยา  บุญทีฆ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ชำนาญการ 

 

การ พั ฒ น าสม รรถน ะการป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่ ๒๕ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๕ กพ.๒๕๖๒ 

 

 

๑๕ นางสาวสาวิตรี  สระปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกลการ
ดำเนินงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ 
อปท.และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ศูนย์อนามัย ที่ ๙ 
นครราชสีมา 

 

ที่ ๓๒ /๒๕๖๒ 

ลว.๖ มีค.๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 

 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมาย
เหตุ 

๑๖ นางสาวสุธาสินี  วสุมงคลพจน์ ครูผู้ดูแลเด็ก การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำ
สำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
(Thai school Lunch)และโปรมแกรมบันทึกและคัด
กรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับ
โรงเรียน(Kid Diary School)ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ๓๕ /๒๕๖๒ 

ลว ๑๙ มี.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๑๗ นายสังวาล  ไล่กระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล การสอบสวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะให้มี
ประสิทธิภาพแก่บุคลากรของปกครองส่วนท้องถิ่น    

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ๓๖ /๒๕๖๒ 

ลว ๑๙ มี.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๑๘ นายไสว  อันมัย ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน 

การสอบสวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะให้มี
ประสิทธิภาพแก่บุคลากรของปกครองส่วนท้องถิ่น    

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ๓๖ /๒๕๖๒ 

ลว ๑๙ มี.ค.๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๑๙ สิบเอกหญิงชลธิชา  โพธิ์ตก 
 

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ 

เทคนิคการสร้างเสริมสมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF 
(Executive Functions) “ความสามารถของสมองใน
การบริหารจัดการชีวิต” 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

ที่ ๕๔ /๒๕๖๒ 

ลว ๕ เม.ย.
๒๕๖๒ 

 

 

๒๐ นางสาวพิทยาภรณ์  ปัญญามีศรี
กูล 
 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ ๕๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๗เม.ย.
๒๕๖๒ 

 

 

๒๑ นายเสกสรรค์  ต่างประโคน 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  

ระดับต้น) 

โครงการ ”ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๗๐ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๓พ.ค๒๕๖๒ 

 

 

๒๒ นายไสว  อันมัย ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๗๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๓ พ.ค.
๒๕๖๒ 

 

 

๒๓ 
 

นางมธุรดา  ลีสม ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๗๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๓ พ.ค.
๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๒๔ นางมธุรดา  ลีสม ผู้อำนวยการกองคลัง การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันบริการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ที่ ๘๕ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๒๕ นางสาวฐิญาดา  อินทร์โสม นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ 

การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันบริการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ที่ ๘๕ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๒๖ นางสาวพัชรี  แก้วคำหอม เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน 

การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันบริการแห่ง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ที่ ๘๕ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๒๗ นางสาวสาวิตรี  สระปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานสาธารณชุมชน รุ่นที่๖ กรมส่งเสริมการการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๙๔/๒๕๖๒ 

ลว.๑๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๒๘ นายเสรีย์ ขวัญมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะ ที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที่ ๑๐๓ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๒๙ นางกนกพร  เพิ่มพานิช ปลัดเทศบาล โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๐ นายสังวาล  ไล่กระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๑ นายสุเมธ  รัตนปู   ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๒ นายเสรีย์  ขวัญเมือง   ผู้อำนวยการกองศึกษา โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๓ นางมธุรดา  ลีสม ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๓๔ สิบเอกหญิงชลธิชา  โพธิ์ตก นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๕ นางสาวแสงรุ้ง  วิเศษชาติ นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๖ นางสาวสมยศ  พิมายรัมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
การ 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๗ นางจิดาภา  ไล่กระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
งาน 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๘ นางจรัญญา  ลุนไธสง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ 
งาน 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๓๙ 
 

จ่าเอกสิรวิชญ์  ทุมยา เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญ
งาน 
 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๔๐ นางสาววรรณภา  บุญรอดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานชำนาญการ 

โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Peformance Assessment:LPA) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

 

 

 



 

ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๔๑ นายจักรกฤษณ์  บุญหว่าน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์เพ่ืองานเอกสารยุค
ใหม่ รุ่นที่ ๖ 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๑๑๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๙ ก.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๒ นายสุเมธ  รัตนปู ผู้อำนวยการกองช่าง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการ
ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๔ ก.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๓ นายไสว  อันมัย ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการ
ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๔ ก.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๔ นางมธุรดา  ลีสม ผู้อำนวยการกองคลัง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการ
ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๔ ก.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๕ นายสุรวุฒิ  คิดรัมย ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน การพัฒ นาศักยภาพด้ านวิศวกรรมสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่นที่ ๕ 

กรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๕ ส.ค.๒๕๖๒ 

 

 

       
 



 

 
ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมของหน่วยงานต่างๆ 

ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรม) หน่วยงานจัดอบรม เลขที่คำสั่ง หมายเหตุ 

๔๖ นายสุเมธ  รัตนปู ผู้อำนวยการกองช่าง การทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ ๑๕๑ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๙ ส.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๗ นางสาวพัชรี  แก้วคำหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน 

โครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

กรมบัญชีกลาง ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๒ 
ลว.๑๙ ส.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๘ นายเสรีย์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาและข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาณ 

ที่ ๑๗๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๔๙ นางสาวสมยศ  พิมายรัมย์ นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาและข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาณ 

ที่ ๑๗๔ /๒๕๖๒ 

ลว.๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ 

 

 

๕๐ นางจิดาภา  ไล่กระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๑๘๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๙ ก.ย.๒๕๖๒ 

 

 

๕๑ นางสาวสุธาสินี  วสุมงคลพจน์ ครูผู้ดูแลเด็ก การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๑๘๖ /๒๕๖๒ 

ลว.๑๙ ก.ย.๒๕๖๒ 

 

 

 
 


