
 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
  

 



สรุปผลการด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

             

ล าดับ
ที ่

หลักสูตรการพัฒนา 
เป้าหมาย 

(คน) 

ได้รับการ
พัฒนา 

ตามแผนฯ 
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1 ผู้บริหารท้องถิ่น 5 1 - 

2 สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 11 - - 

3 พนักงานเทศบาล 39 23 89.74 

4 พนักงานครูเทศบาล 2 2 100 

รวมทั้งสิ้น 41 26 87.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 รองนายกเทศมนตรี 1 1 ประชุมเรื่อง เป้าหมายและแนวทางการจัดท า
งบประมาณแผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรมู ช้ัน 5 
โรงแรมมอินเตอรค์อนติเนนตลั เพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวรัชนี  กรรมลิขิต 

2 นักบริหารงานท้องถิ่น 1 1 อบรมโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย  

31 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมกาลัญญตุา 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางละมุง 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

นายวีระ  ศุภจติธนานันท์ 

3 นักบริหารงานทั่วไป 2 2 อบรมโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชน (ค่ายพุทธ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วัดช่องแสมสาร ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

นางจุฑามาศฐ์  ศิลปวัฒนานันท์ 

    ประชุมเรื่อง เป้าหมายและแนวทางการจัดท า
งบประมาณแผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรมู ช้ัน 5 
โรงแรมมอินเตอรค์อนติเนนตลั เพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวขวัญดาว  คนซื่อ 

4 นักบริหารงานการคลัง 4 4 อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

5 มีนาคม 2563 
ณ ห้องต าหนักน ้า ช้ัน 3  
โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

นางณัฏฐ์จีรา  ทองศรี 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดทศิทางการกระจาย
อ านาจการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในทศวรรษท่ี 3 

11 – 12 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบรุี 

นางพัชรินทร์  ป้ันกริด 
นางณัฏฐ์จีรา  ทองศรี 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

    อบรมโครงการทบทวนความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องต าหนักน ้า ช้ัน 3 โรงแรมชลอินเตอร ์
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุร ี

นางพรทิพย์  จันระวงศ์ 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารการใช้โปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 

13 – 16 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสิรยิา  สุขคณุานนท์ 

    อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
หลักสตูร การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 
ภาคใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินปละสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การ
บังคับภาษีค้างช าระ การยึด อายดั ขายทอดตลาด 
ทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่าง
กฎกระทรวงใหม่ ฉบับท่ี....(พ.ศ.....) รุ่นที่ 1 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมเฟริรส์ แปซิฟิคโฮเทล 
แอนด์คอนเวนช่ัน จังหวัดชลบุร ี

นางสาวสิรยิา  สุขคณุานนท์ 

    อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
หลักสตูร การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 
ภาคใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินปละสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การ
บังคับภาษีค้างช าระ การยึด อายดั ขายทอดตลาด 
ทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่าง
กฎกระทรวงใหม่ ฉบับท่ี....(พ.ศ.....) รุ่นที่ 1 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมเฟริรส์ แปซิฟิคโฮเทล 
แอนด์คอนเวนช่ัน จังหวัดชลบุร ี

นางณัฏฐ์จีรา  ทองศรี 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารการใช้โปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 

13 – 16 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร 

นางณัฏฐ์จีรา  ทองศรี 

5 นักบริหารงานช่าง 2 2 ประชุมหารือ เรื่อง โครงการพัฒนาชุมชนและพื้นที่
ชายหาดบ้านอ าเภอ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 
น. ณ ห้องประชุม Conference 1-2 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ช้ัน 25 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

นายปณุยรัตน์  ธนีรมย ์

    อบรมโครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K  

23 – 25 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลช 
จังหวัดชลบุร ี

นายวิทยา  พลอยกลาง 
 

6 นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 2 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 

29 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 มีนาคม 2563 
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

นางอัจฉรา ทับชัน 
นางอรุฎา  หงดิษฐาราม 

    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจดัท าข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 มีนาคม 2563 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธาน ี

นางอรุฎา  หงดิษฐาราม 

    ประชุมเรื่อง เป้าหมายและแนวทางการจัดท า
งบประมาณแผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรมู ช้ัน 5 
โรงแรมมอินเตอรค์อนติเนนตลั เพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร 

นางอัจฉรา ทับชัน 
 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

    ประชุมหารือ เรื่อง โครงการพัฒนาชุมชนและพื้นที่
ชายหาดบ้านอ าเภอ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 
น. ณ ห้องประชุม Conference 1-2 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ช้ัน 25 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

นางอัจฉรา ทับชัน 

7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 อบรมโครงการฝึกอบรมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LASS) ประจ าปี 2563 

23 – 26 มีนาคม 2563 
ณ ห้องธรบุรฮีอลล์ โรงแรมริเวอรไ์ซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวภิญญาดา เกษียร 

8 นักพัฒนาชมุชน 1 1 อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสตูรนักพัฒนาชุมชน  
รุ่นที่ 30 - 33 

31 ตุลาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์  
พระรามหก กรุงเทพมหานคร 

นางวาทินี  หนูกระโทก 

9 นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 อบรมโครงการฝึกอบรมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LASS) ประจ าปี 2563 

23 – 26 มีนาคม 2563 
ณ ห้องธรบุรฮีอลล์ โรงแรมริเวอรไ์ซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุนทรี  เกตมุณ ี

10 นักวิชาการศึกษา 1 1 อบรมหลักสูตรการจดัระบบประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นท่ี 11 และรุ่นที่ 12 

19 – 24 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวมยุรี  แซ่จึง 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

11 เจ้าพนักงานธุรการ 4 4 อบรมโครงการฝึกอบรมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LASS) ประจ าปี 2563 

23 – 26 มีนาคม 2563 
ณ ห้องธรบุรฮีอลล์ โรงแรมริเวอรไ์ซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

นางชลธิชา  รุ่งไพบูลย์วงศ์ 
 
 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 132 8 – 27 มีนาคม 2563 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี  
มหาดไทย (คลองหก) อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธาน ี

นางสาวพัชยา  เพ็ชร์แสงนิล 

   
 
 

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 
 

29 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 มีนาคม 2563 
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวอรอุมา  บัวสุวรรณ 
 

    อบรมโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชน (ค่ายพุทธ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วัดช่องแสมสาร ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

นางสาววิชุตา  อินทอุดม 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

    อบรมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศกึษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

23 – 25 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมมอล กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาววิชุตา  อินทอุดม 

12 เจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในภายใต้หลักเกณฑ์ (ใหม)่ พ.ศ. 2563 
ขึ้น ซึ่งมีก าหนดการเข้าร่วมใน รุ่นที่ 5 

20 – 22 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนช่ัน 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

นายนิคม  แย้มดา 

13 เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 อบรมโครงการทบทวนความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องต าหนักน ้า ช้ัน 3 โรงแรมชลอินเตอร ์
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุร ี

นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วสระแสน 

14 นายช่างโยธา 1 1 อบรมโครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K  

23 – 25 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลช 
จังหวัดชลบุร ี

นายกฤษฎา  ห่อทอง 
 

15 นายช่างศิลป ์ 1 1 อบรมโครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K  

23 – 25 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลช 
จังหวัดชลบุร ี

นายฐานัตถ์  นิวัฒนากูล 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

16 ครู (คศ.1) 2 2 อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องต าหนักน ้า ช้ัน 3 โรงแรมชลอินเตอร ์
จังหวัดชลบุร ี

นางเวียง  สุวรรณ 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 6 

9 – 11 พฤษภาคม 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ
กรุงเทพหมานคร 

นางปุณยนุช  แจ้งแสง 

    อบรมหลักสูตรการจดัระบบประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นท่ี 11 และรุ่นที่ 12 

19 – 24 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 

นางเวียง  สุวรรณ 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 6 

9 – 11 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ    
กรุงเทพหมานคร 

นางปุณยนุช  แจ้งแสง 



สรุปข้อมูลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จงัหวัดชลบุรี 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ได้รับการฝึก 
อบรม (คน) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

    อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัเิพื่อพัฒนาครู
ปฐมวัยในการจัดจัดกิจกรรมตามหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วย
เทคนิคการบรหิารสมองส่วนหน้า และการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จ านวน 15 รุ่นๆ 

27 - 30 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมมเดอะเล็คกาซี่  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 

นางปุณยนุช  แจ้งแสง 

    อบรมโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศกึษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

23 – 25 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมมอล กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

นางปุณยนุช  แจ้งแสง 

 
 
 
 


