
สรปุการอบรมของพนกังานเทศบาล และพนกังานครูเทศบาล 
ด าเนนิการตามแผนพฒันาบคุลากร  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลที่วงั  อ าเภอทุง่สง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

1. นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ) 

1. โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
2562 รุ่นที่ 3 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

23 – 25 มกราคม 2562  ตามค าสั่งที่ 
622/2561                  
ลว 7 พ.ย. 61 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รุ่นที่ 22 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

4 – 5 มีนาคม 2562   ตามค าสั่งที่ 
56/2562  
ลว 23 ม.ค. 62 

3. โครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2562  รุ่นที่ 2 

ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 – 3 พฤษภาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
83/2562  
ลว 7 ก.พ. 62 

2. นายวิระพงษ์  สุขด า 
(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) 

1. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ณ โรงแรมบรรจงบุรี   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17 – 19 ธันวาคม 2561   ตามค าสั่งที่  
671/2561  
ลว 6 ธ.ค. 61 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นายช่างโยธา  
รุ่นที่ 5 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี 

12 กุมภาพันธ์  2562 – 
3 มีนาคม 2562   

ตามค าสั่งที่ 
68/2562   
ลว 28 ม.ค. 62 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

  3. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากร 
อปท.   

โรงแรมเมืองลิกอร์  
จ.นครศรีธรรมราช 

26 – 27 มีนาคม 2562                ตามค าสั่งที่ 
114/2562   
ลว. 7 ม.ีค. 62 

  4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2562 

ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 – 3 พฤษภาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
135/2562 
ลว. 6 ม.ีค. 62 

  5. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการควบคุมการก่อสร้างทางและ
สะพาน รุ่นที่ 14 

ณ โรงงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

27 – 29 มีนาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
192/2562 
ลว. 25 มี.ค. 62 

3. นางสาวอภัสรี  สังข์ขาว  
(นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ) 

1. โครงการอบรมการปรับบัญชี การปิด
บัญชี การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LAAS) ) ประจ าปี 
2562  
 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

23 – 25 ธันวาคม 2561 ตามค าสั่งที่ 
985/2561 
ลว. 13 ธ.ค. 61 

2. ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่    
 

ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภา
กาเด้นท์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11 มกราคม 2562   ตามค าสั่งที่ 
25/2562  
ลว. 9 ม.ค. 62 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 22    

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 

4 – 5 มีนาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
56/2562   
ลว. 23 ม.ค. 62 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

  4. โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
เบิ กจ่ ายและการบั นทึ กร ายการบัญชี
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น  

ณ โรงแรมบรรจงบุรี   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

27 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
225/2562   
ลว. 23 เม.ย. 62 

4. นางจิรัญชา  เพชรโชติ  
(เจ้าพนักงานพัสดุช านาญ
งาน)   

1.  อบรมการปรั บบัญชี  การปิดบัญชี                  
การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LAAS) ) ประจ าปี 
2562  

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

23 – 25 ธันวาคม 
2561 

ตามค าสั่งที่ 
985/2561 
ลว. 13 ธ.ค. 61 

  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบ
ทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ 
อปท.(e-LAAS) 

ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 

19 – 20 กรกฎาคม 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
444/2562   
ลว. 15 ก.ค. 62 

  3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต กรุงเทพฯ 

15 กรกฎาคม – 12 
กันยายน 2562 

ตามค าสั่งที่ 
575/2562   
ลว. 16 ก.ย. 62 

5. นางทัดดาว  ชาตรีทัพ   
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน)  

1. ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่  
 

ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภา
กาเด้นท์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

11 มกราคม 2562   ตามค าสั่งที่ 
25/2562  
ลว. 9 ม.ค. 62 

  2. โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
เบิ กจ่ ายและการบั นทึ กร ายการบัญชี
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น  

ณ โรงแรมบรรจงบุรี   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

27 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
225/2561   
ลว. 23 เม.ย.62 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

6. นางสุนทรี  สิรพัฒนพิพัฒน์ 
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)  

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน า
ส ารับอาหารกลางวันโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
(Thai School Lunch) ของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์             
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

14 – 16 มีนาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
84/2562  
ลว 7 ก.พ. 62 

7. นางสาวกนกลักษณ์ เต็มราม   
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)     
 

1. โครงการ “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสังคม และงานพัฒนาชุมชนใน
บริบท  การบริหารจัดการเบี้ยผู้สูงอายุ” 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี    

15 – 17 กุมภาพันธ์ 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
96/2562   
ลว. 13 ก.พ. 62 

  2. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน” รุ่นที่ 22 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

12 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2562 

ตามค าสั่งที่ 
242/2562 
ลว. 19 เม.ย.62 

  3. อบรมการด าเนินงานเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ณ โรงแรมหรรษาเจบี  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

17 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
228/2562 
ลว. 10 เม.ย.62 

8. ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 

1. โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลที่วัง  ประจ า พ.ศ. 2562 

ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา              
รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ 

26 – 27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
106/2562 
ลว 18 ก.พ. 62 

9. นางวราภรณ์  ชูแก้ว 
(นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล อปท. 

ณ ห้องบังกชรัตน์แกรนด์  
โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 – 3 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
127/2562 
ลว. 4 ม.ีค. 62 

 



-5- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

  2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรม
ทวินโลตัส อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

8 – 9 กรกฎาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
395/2562 
ลว. 25 มิ.ย. 62 

10. นางสาววนิดา  เดชาฐาน 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล อปท. 

ณ ห้องบังกชรัตน์แกรนด์ โรงแรม
ทวินโลตัส อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 – 3 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
127/2562 
ลว. 4 ม.ีค. 62 

11. นายธรรมพร  รายระยับ 
(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2562 

ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 – 3 พฤษภาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
135/2562 
ลว. 6 ม.ีค. 62 

12. นายวรวุฒิ  บุญช ู
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท า
ข้อมูลก๊าชเรือนกระจกส าหรับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 

26 – 27 มีนาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
155/2562 
ลว. 15 มี.ค. 62 

13. นางมาริสา  เพ็ชรทอง 
(ผู้อ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน)  
 

1. โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 
หัวข้อ รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เ พ่ือ
ยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

29 เมษายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
255/2562   
ลว. 23 เม.ย. 62 

14. นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์ 
(นักพัฒนาชุมชนช านาญการ) 

1. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ช น ใน ร ะดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564   
 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

7 - 10 กรกฎาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
259/2562  
ลว. 29 เม.ย. 62   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

  2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

18 – 21 สิงหาคม 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
478/2562   
ลว. 2 ส.ค. 62 

15. นายกัญช์  อินทนู 
(ปลัดเทศบาล)   

1. ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 
2/2562 ประจ าปี 2562 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   

ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่   

19 - 21 มิถุนายน 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
304/2562   
ลว. 10 พ.ค. 62 

  2. โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมาน 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

24 – 26 กรกฎาคม 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
442/2562 
ลว. 10 ก.ค.62 

  3. การฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น
ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนดใหม่ 

ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

17 – 20 กันยายน 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
534/2562 
ลว. 2 ก.ย.62 

  4. ประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ณ โรงแรมขนอม ซันไรซ์ บีช 
รีสอร์ท อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 

24 – 25 กันยายน 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
536/2562 
ลว. 17 ก.ย.62 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

16. นางสาวพรรณี  สุกใส 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

1. อบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส 
(Local Integrity and Tranparency) 
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อปลูกจิตส านึกด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงการ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี สร้างการมีทัศนคติใน
การท างานเพ่ือส่วนรวมก าหนดเข้าอบรม  
รุ่นที่ 11 

ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทางเวอร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

13 – 15 มิถุนายน 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
339/2562 
ลว. 27 พ.ค.62 

17. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ า 
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง) 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝาย
ชะลอน้ าเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง 

ณ ห้องประชุมท้องถิ่น อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

30 พฤษภาคม 2562 ตามค าสั่งที่ 
348/2562 
ลว 29 พ.ค. 62 

18. นางสาวอมรรัตน์  
จินดาจันทร์ 
(นักวิชาการพัสดุช านาญการ) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท างบ
ทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ 
อปท.(e-LAAS) 

ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 

19 – 20 กรกฎาคม 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
444/2562   
ลว. 15 ก.ค. 62 

  2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

15 กรกฎาคม – 12 
กันยายน 2562 

ตามค าสั่งที่ 
575/2562   
ลว. 16 ก.ย. 62 

19. นางจารุณี  บรรจงเกลี้ยง 
(ครู คศ.1) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

25 – 28 พฤศจิกายน 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
447/2562   
ลว. 22 ก.ค. 62 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกลุ 
ต าแหนง่ 

รายการ สถานที่อบรม วนัที่อบรม หมายเหต ุ

20. นางปารณีย์  เทวภักดิ์ 
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 

1. โครงการ การพิจารณาความหมายงาน
ก่อสร้างและแนวทางการจัดท าแบบแปลน 
การแบ่งงวดงาน การก าหนดระยะเวลา
ก่อสร้าง การพิจารณาผลงานประเภท
เดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง การเบิกค่าตอบแทน 
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมปุระนคร  
จ.นครศรีธรรมราช 

22 – 23 สิงหาคม 
2562 

ตามค าสั่งที่ 
501/2562   
ลว. 20 ส.ค. 62 

21. นางสาวสุวิภา เหมาะสกุล 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
การศึกษา) 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ 

ณ คิดส์แลนด์ (Kids Land)              
สวนสนุกส าหรับเด็กเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 

12 กันยายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
508/2562   
ลว. 22 ส.ค. 62 

22. นางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก 
(ครู คศ.1) 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ 

ณ คิดส์แลนด์ (Kids Land)              
สวนสนุกส าหรับเด็กเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 

12 กันยายน 2562 ตามค าสั่งที่ 
508/2562   
ลว. 22 ส.ค. 62 

23. นางเจตนิพิฐ  เกตุแก้ว 1. ฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ  
รุ่นที่ 113 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

28 กันยายน – 19 
ตุลาคม 2562 

ตามค าสั่งที่ 
478/2562   
ลว. 23 ก.ย. 62 

 


