
รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

1 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ทางวินัยของพนกังานส่วนท้องถิ่น 

เทศบาล/หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

 

2 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
และการเลือกตั้ง 

เทศบาล/หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 226/2562 ลว. 6 ส.ค.2562 “โครงการสร้างกลไกในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง” 
-ค าสั่งที่ 256/2562 ลว. 3 ก.ย.2562 “โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งทอ้งถิ่น คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามผู้สมัครรับการเลือกตั้งท้องถิ่นการยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการเงิน      
การบัญชี ทะเบียนทรัพย์สินที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง 

เทศบาล/หน่วยงาน     
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 124/2562 ลว. 26 เม.ย. 2562 “โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท)” 
-ค าสั่งที่ 182/2562 ลว. 20 มิ.ย. 2563 “โครงกาฝึกอบรมบุคลากรของ 
อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
 

4 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

เทศบาล/หน่วยงาน     
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 360/2561 ลว. 6 ธ.ค. 2561 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
แผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย Active Learning ตามหลัก 
“ศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 13”  
-ค าสั่งที่ 159/2562 ลว. 27 พ.ค. 2562 “โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้เล่ือนสู่วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
-ค าสั่งที่ 185/2562 ลว. 24 มิ.ย. 2562 “โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

     -ค าสั่งที่ 220/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาตกิารจัดท ารายวานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจ าปี 2562 
-ค าสั่งที่ 225/2562 ลว. 1 ส.ค. 2562 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการประเมินผลงานข้าราชการหรอืพนักงานครูซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในศูนย ์
-ค าสั่งที่ 225/2562 ลว. 1 ส.ค. 2562 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการประเมินผลงานข้าราชการหรอืพนักงานครูซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (เพิ่มเติม)” 
 

5 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานดา้นการ
พัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน หรือ
การบริการประชาชน 

เทศบาล/หน่วยงาน     
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 002/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562 “เทคนิคการบริหารจัดการและ
การสื่อสารกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และระบบ
การบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง(LCT)ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 (ใหม่)” 
-ค าสั่งที่ 121/2562 ลว. 23 เม.ย. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดา้นสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท :  
การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ความพกิารและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส”์ 
-ค าสั่งที่ 139/2562 ลว. 8 พ.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 
 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

6 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงาน                     
ทะเบียนราษฎร์ 

เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 222/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานทะเบียนของส านักงานทะเบียนทอ้งถิ่น” 

7 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานดา้น              
ป้องกันภัยฯ 

เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 019/2562 ลว. 24 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานดับเพลิง” 
 

8 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานดา้น      
สาธารณสุข 

เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 319/2561 ลว. 29 ต.ค. 2561 “โครงการอบรมหลักการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและวิธยีกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561 และ 
พ.ร.บ. รักษาความสงบสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2560” 
-ค าสั่งที่ 324/2561 ลว. 6 พ.ย. 2561 “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในพื้นที่รับปิดชอบเขตสุขภาพที ่4 และศึกษาดูงานการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เทศบาล ต.ปัถว ีอ.มะขาม จ.จันทบุรี” 
-ค าสั่งที่ 340/2561 ลว. 22 พ.ย.2561 “โครงการอบรมเลิงปฎิบัติการ
แนวทางการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับ อปท.” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

     

-ค าสั่งที่ 351/2561 ลว. 29 พ.ย. 2563 “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
บทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560” 
-ค าสั่งที่ 142/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562 “โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และ
ศึกษาดูงานของอาสาสมัครประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ประจ าป ี2562 
-ค าสั่งที่ 240/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 “โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมลูฝอย” 
-ค าสั่งที่ 250/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 “โครงการอบรมระบบวิเคราะห์ผล
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดว้ยตนเอง (SAR : Self Assessment 
Report)” 
-ค าสั่งที่ 264/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 “โครงการอบรมการใช้ระบบ
บริหารจัดการขอ้มูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย” 

9 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานดา้นช่าง เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 344/2561 ลว. 27 พ.ย. 2561 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคากลางและสะพาน รุ่นที่ 
12/2562 เร่ืองการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการดว้ย
อิเล็กทรอนิกส”์ 
-ค าสั่งที่ 350/2561 ลว. 29 พ.ย. 2561 “โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการงานก่อสรา้งของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนกิส”์ 
-ค าสั่งที่ 310/2561 ลว. 25 ต.ค. 2561 “โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ช่างของอปท. ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
-ค าสั่งที่ 188/2562 ลว. 26 มิ.ย. 2562 “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการส าหรับ อปท. 
จังหวัด สระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562” 

 
 
 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

10 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏบิัติงานใน
หน้าที่ (หลกัสูตรที่เกี่ยวกับต าแหน่ง 
โดยตรง เช่น หลักสูตรเจ้าพนกังาน
ธุรการฯ เป็นต้น) 

เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 335/2561 ลว. 13 พ.ย. 2561 “โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ท้องถิ่น 4.0 (chief Exexutives of Local Administration 4.0) 
-ค าสั่งที่ 309/2561 ลว. 25 ต.ค. 2561 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อ านวยการทอ้งถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 1” 
-ค าสั่งที่ 318/2561 ลว. 26 ต.ค. 2561 “โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการ
พิจารณาปิดโครงการ” 
-ค าสั่งที่ 352/2561 ลว. 29 พ.ย. 2561 “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
-ค าสั่งที่ 376/2561 ลว. 25 ธ.ค.2561 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดท าแผนการลดพนักงานจา้งตามภารกิจและด าเนินการจ้างพนกังานจ้างทั้ง
ระบบ แนวปฏบิัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นใหม ่การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการจัดการ
เม็ดเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์” 
-ค าสั่งที่ 377/2561 ลว. 25 ม.ค.2561 “โครงการอบรมสัมมนาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด” 
-ค าสั่งที่ 004/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562 “โครงการการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561 – 2580” 
-ค าสั่งที่ 008/2562 ลว. 9 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้
วิทยุคมนาคมของหนว่ยงานที่ร่วมข่ายวทิยุคมนาคมของกรมการปกครอง      
รุ่นที่ 3” 
-ค าสั่งที่ 009/2562 ลว. 9 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้
วิทยุคมนาคมของหนว่ยงานที่ร่วมข่ายวทิยุคมนาคมของกรมการปกครอง      
รุ่นที่ 4” 
 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลหน้าพระลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

     

-ค าสั่งที่ 012/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดท าและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและ 
ข้าราชการเชิงปฏิบัติการ กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.ภายใต้ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. พ.ศ. 2561” 
-ค าสั่งที่ 014/2562 ลว. 18 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นส าหรับ อปท.       
จ.สระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
 -ค าสั่งที่ 021/2562 ลว. 24 ม.ค. 2563 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความสามารถส าหรับผู้บรหิาร อปท. ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 2”  

 
11 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นการทัว่ไป 
เทศบาล/หน่วยงาน        

ที่เกี่ยวขอ้ง 
ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 

(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 003/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562” 
-ค าสั่งที่ 005/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562 “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต าบลและวิสาหกจิชุมชน ประจ าป ี2562” 
 

12 ความรู้เกี่ยวกับจรยิธรรมคุณธรรม เทศบาล/หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 (1) เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 
(2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) กรมการปกครอง 
(4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(5) จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด 
(5) หน่วยงานราชการอื่น 
(6) สถาบันการศึกษา 
(7) หน่วยงานเอกชน 

-ค าสั่งที่ 144/2562 ลว. 16 พ.ค. 2562 “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.” 
-ค าสั่งที่ 213/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562 “โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562” 
 

 


