
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ (อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน) 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่ หัวข้อการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ 

(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

สถานที่ ระยะเวลา 
ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

 

1 ฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารจัดการและ

การสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ

ดำเนินงานของอนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวผูสู้งอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง”   

โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๔-๑๖  ธันวาคม  

๒๕๖๑   

นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง 

นักวิชาการศึกษา 

2 หลักสูตร  “แนวทางการเลื่อนระดับของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง

ประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขัน้

เงินเดือน การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๑ 

ประเภท และการลาของพนักงานจ้าง ๖ 

ประเภท” 

โรงแรมเอเชีย ชะอำ  

อำเภอชะอำ  จังหวัด

เพชรบุรี   

 

วันที่ ๑๔-๑๖  

ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

นายเสนอ  ตรีจุ้ย 

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลขนาบนาก 

3 ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่มุ่ง

มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับ

เด็กอายุ ๒-๓  ป ี และเด็กอายุ ๓-๖ป ี (๕ ปี 

๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  และตัวแบบคู่มือการ

ประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย (ฉบับใหม่) 

โรงแรมเอสด ี อเวนิว 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๒๑-๒๓  ธันวาคม  

๒๕๖๑ 

นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง 

นักวิชาการศึกษา 

 

 



การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ (อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน) 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่ หัวข้อการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ 

(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

สถานที่ ระยะเวลา 
ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

 

4 หลักสูตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กับก าร เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ ายแล ะขอบ เขตการ

ช่วยเหล ือประชาชนด้านสาธารณภัยด้าน

โรคติ ดต่ อ  ด้ านการเกษตร  ด้ านพัฒ นา

คุณภาพชีวิตฯ 

โรงแรมเอสด ีอเวนวิ 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 21-23  

ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

นายอนุรักษ์ สุขศรีแกว้ 

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลขนาบนาก 

5 การฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบการรับเงิน  

เบิกจ่ายเงิน   แก้ ไขฉบับที่  ๔  พ .ศ .๒๕๖๑  

(ฉบับใหม่) และระเบียบทุนการศึกษาสำหรับ

นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) 

อีกท้ังการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการ  ค่า

เช่าบ้าน การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

โรงแรม เค พาร์ค อำเภอ

เมือง  จังหวัดสุราษฎร์

ธาน ี  

๑๕-๑๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๒ 

- นางรัชฏาภรณ์ จันแก้ว 

- นางสาวกรรณิการ์ ณ 

นคร 

- นางฤทัยรัตน์  ชุมขุน 

6 หลักสูตร การจัดซ้อจัดจ้างของสถานศึกษา

ท้องถิ่น (โรงเรียน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ใน

ระบบ E-GP การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา 

การจัดทำบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา

และมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐสำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรม เค พาร์ค อำเภอ

เมือง  จังหวัดสุราษฎร์

ธาน ี    

 

15-17 กุมภาพันธ์ 

2562 

-นางสาวทิพย์สุดา นก

เส้ง 

-นางสาวพิสิน ีชุมนมุ 

-นางจิรวรรณ  ศรีเสน 

-นางจันทร์เพ็ญ เกษแก้ว 

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การ

ประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์  

กรุงเทพมหานคร 

๓-๖  มีนาคม  

๒๕๖๒ 

-นางสาวพิสิน ีชุมนุม 

-นางจิรวรรณ  ศรีเสน 

-นางจันทร์เพ็ญ เกษแก้ว 

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ

ฐานข้อมูลเพ ื่อการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ บาง

พลัด กรุงเทพมหานคร   

๗-๘  มีนาคม  

๒๕๖๒   

- นางสาวกรรณิการ์ ณ 

นคร 

- นางสุวพัชร  จินดา

วัฒน์ 

 



การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ (อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน) 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่ หัวข้อการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ 

(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

สถานที่ ระยะเวลา 
ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

 

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล

และการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการ

ข้อมูลบุคลากรแห่งชาต ิ ระยะที่ ๒ 

โรงแรมปุระนคร  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๒๗-๒๘  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๒   

นางวาทินี  รักกมล 

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน

บุคคล 

โรงแรมทวินโลตัส  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1-3 เมษายน  

2562 

-นายเสนอ ตรีจุย้ 

-นายอนุรักษ์  สุขศรีแก้ว 

-นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง 

-นางวาทินี  รักกมล 

11 โครงการ “การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรง

ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 

๒๕๖๑  วิธีปฏิบัติแบบประเมินใหม่ของการ

เลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  ตำแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภท

วิชาการ กรณีตัวอย่างไม่ได้รับการเลื่อนขั้น

เงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โรงแรมเอสด ีอเวนวิ          

บางพลัด 

กรุงเทพมหานคร   

 

๑๙-๒๑ เมษายน 

๒๕๖๒ 

นายเสนอ  ตรีจุ้ย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาบนาก 

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบ ือ้งต้น

สำห รับพนักงานส่ วนท้องถิ่น   ประจำปี   

2562   

โรงแรมเมืองลิกอร์  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  8 – 10 

พฤษภาคม  2562   

นางฤทัยรัตน์  ชุมขุน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

13 ก าร จั ด ท ำแ ผ นพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ภ าย ใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณ

ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” 

โรงแรม บีพ ีแกรนด์ ทาว

เวอร์  อำเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

11-13  พฤษภาคม  

2562   

-นายอนุรักษ์  สุขศรีแก้ว 

-นางสุวพัชร  จินดาวัฒน์ 

14 หลักสูตร นิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น  คลองหนึ่ง คลอง

หลวง  ๘ ถนนพหลโยธิน  

อำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 

4 -30 มิถุนายน  

2562   

นางสาวดาริน  เหมทานนท์ 

ตำแหน่ง นิติกร 

 

 

 

 



การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ (อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน) 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่ หัวข้อการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ 

(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

สถานที่ ระยะเวลา 
ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

 

15 หลักสูตร “ยุคสมัยกับงานธุรการที่ต้องเรียนรู้ 

วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม เทคนิคการ

จับประเด็น สรุปประเด็น เพื่อจัดทำรายงาน

การประชุม  การบันทึ ก เสนอห นังส ือต่ อ

ผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาสำหรับร่างหนังสือ

ราชการ  การเขียนหนังสือราชการ  และการ

เลือกใช้รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบ

งานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โรงแรมหรรษา เจบี 

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

31 พฤษภาคม -2 

มิถุนายน 2562 

นางสาวกุสุมา  สุวรรณรัตน์  

ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

สังกัด กองคลัง 

16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปัญหาและแนว

ทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้

สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนปฏิบัติ

การประจำปี  พ .ศ. 2562  ต่อเนื่อง พ .ศ. 

2563 และการนำมาตรฐานสถานศึกษา

พัฒ นาเด็ กปฐมวัยแห่ งชาติ  (มาตรฐาน

การศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ฯ 

โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

โฮเต็ล อำเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช    

วันที่  7-9  

มิถุนายน  2562   

นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง 

นักวิชาการศึกษา 

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

รายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่ น เพ ื่อ จัดทำบัญชีและรายงาน

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ (สท.1-3)   

โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอ

เมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช   

18-20  มิถุนายน  

2562   

-นางสาวกรรณิการ์ ณ นคร 

-นางสาวโสภิตา คงทอง 

-นางสาวพิมพ์พิศา เพ็งมาก 

18 หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติ

ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ 

(แบบเปอร์เซ็นต์)  และการจัดทำระบบประกัน

สุขภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

(โรงเรียน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) สำหรับปี

การศึกษา  2562  เป็นต้นไป     

โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาว

เวอร์ อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา    

23-25 สิงหาคม  

2562 

-นางสาวทิพย์สุดา นกเส้ง 

-นางสาวพิสิน ี ชุมนุม 

-นางจันทร์เพ็ญ เกษแก้ว 

 



 

 

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ (อบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาดูงาน) 

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ที่ หัวข้อการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ 

(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

สถานที่ ระยะเวลา 
ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

 

19 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานด้าน

การเงินของ อปท. ประจำปี  2562   

โรงแรมเมืองลิกอร์  

นครศรีธรรมราช 

28-30 สิงหาคม 

2562  

-นางรัชฏาภรณ์  จันแก้ว 

-นางสาวกรรณิการ์ ณ นคร 

 


