




 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
1 นายกัญจน์พงศ์  ศรีปรางค์ 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) 

1.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่นท่ี 2 

29 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมชฎา@นคร 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 678/2563  
ลว. 24 กันยายน 2563 

  2.หลักสูตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
และวินัยข้าราชการ 

21-24 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

คําส่ังท่ี 663/2563  
ลว.16 กันยายน 2563 

  3.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร
และปลัดเทศองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันท่ี 10 กันยายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 627/2563 
ลว. 26 สิงหาคม 2563 

  4.อบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ประจําปี 2563 เรื่อง การกระจ่าย
อํานาจการเลือกต้ังท้องถิ่น และการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปัญหา
และทางออก 

วันท่ี 29 กรกฎาคม –  
2 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมบูติค ซิต้ีพัทยาใต้ 
จ.ชลบุรี 

คําส่ังท่ี 474/2563 
ลว.9 กรกฎาคม 2563 

  5.โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
ประจําปี พ.ศ.2563 เรื่อง ท้องถิ่นกับ
การก้าวใหม่สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

วันท่ี 23-27 มีนาคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตํานง
นุชพัทยา 
จ.ชลบุรี 

คําส่ังท่ี 114/2563 
ลว. 3 มีนาคม 2563 

  6.ฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ฯ  

วันท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมวังใต้ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 33/2563 
ลว.23 มกราคม 2563 

  7.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร
และปลัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 
2 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 คําส่ังท่ี 3 /2563 
ลว. 3 มกราคม 2563 

  8. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย
เลือกต้ังและกฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่น
ฉบับใหม่ ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 16-17 ธันวาคม 
2562 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 911/2562 
ลว.14พฤศจิกายน 
2562 

  9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ฯ รุ่นท่ี 6 

วันท่ี 22-24-พฤศจิกายน 
2562 
ณ โรงแรมพาลาสโซ่
รัชดาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 843/2562 
ลว.30 ตุลาคม 2562 

2 นางจิรารัตน์  แก้ววิจิตร 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1.โครงการฝึกอบรมเตรียมการและวาง
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วันท่ี 28-30 สิงหาคม 
2563  
ณ โรงแรมไดมอน 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 607/2563 
ลว.20 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
  2. หลักสูตร การเบิกจ่ายเงินและการ

จัดซ้ือจัดจ้างในบริบท ตรวจสอบก่อน
การดินินการอย่างไรให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 
(ฉบับใหม่) รุ่นท่ี 7 

วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 74/2563 
ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563 

  3. ประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 5 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 67/2563 
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2563 

  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรร
มาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมเคพาร์ค 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 66/2563 
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2563 

3 นางนัยน์ปพร สิริชยานนท์  
ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง) 

1.โครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน 
การคลัง การต้ังงบประมาณ และการ
เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้บทบาทของผู้บริหาร
ท้องถิ่น การเบิกจ่ายการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครรบการเลือกต้ัง การกระทํา
ต้องห้ามและการจัดยานพาหนะเพ่ือ
อํานวยกาความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง 

วันท่ี 3-4 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมเดอทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 598/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

  2.อบรม เรื่อง เทคนิคการสํารวจ การ
ประเมินและการใช้บัญชีทุนทรัพย์ของ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือประโยชน์ใน
การคํานวณและประเมินภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

วันท่ี 28-30 มกราคม 
2563 
ณ โรงแรมวังใต้ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 22/2563 
ลว.17 มกราคม 2563 

  2.ฝึกอบรม หลักสูตร “ 1 มกราคม 
2563 กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
ประกอบระเบียบและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างและกฎหมายอื่น 

วันท่ี 10-12 มกราคม 
2563 
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์  
ทาวเวอร์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 1008/2562 
ลว. 20 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
4 นายสุเมศ มณีนิล 

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง) 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน การ
คลัง การต้ังงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น การ
เบิกจ่ายการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรบการ
เลือกต้ัง การกระทําต้องห้ามและการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยกาความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

3-4 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมเดอทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 598/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

5 นายธนภัทร ล่ิมตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน การ
คลัง การต้ังงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น การ
เบิกจ่ายการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรบการ
เลือกต้ัง การกระทําต้องห้ามและการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยกาความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

3-4 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมเดอทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 598/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

6 นางชมัยพร  ทองคําชุม 
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน การ
คลัง การต้ังงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น การ
เบิกจ่ายการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรบการ
เลือกต้ัง การกระทําต้องห้ามและการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยกาความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

3-4 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมเดอทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 598/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

  3. โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร 
เทคนิคการทําสัญญาการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

  4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเช่ือมโยงระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan 
–eMENSCR) ประจําปีงบประมาณ พงศ. 
2563 รุ่นท่ี 4 

วันท่ี 13-15 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 992/2562 
ลว.18 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
7 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ 

นักวิชการพัสดชํานาญการ 
โครงการอบรมหลักสูตร “การเงิน การ
คลัง การต้ังงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น การ
เบิกจ่ายการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรบการ
เลือกต้ัง การกระทําต้องห้ามและการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยกาความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

วันท่ี 3-4 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมเดอทวิน โลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 598/2563 
ลว. 19 สิงหาคม 2563 

8 นายสุรดิษ  พรหมหมอเฒ่า 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมและ
ยกระดับวิสหกิจชุมชนของ อปท. รุ่นท่ี2 

วันท่ี 21-25 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 570/2563 
ลว.13 สิงหาคม 2563 

  2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ
และจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์เพ่ือการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ทางสังคมอย่างบูรณาการ “รุ่นท่ี 2  

วันท่ี 15-23 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
จ.ปทุมธานี 

คําส่ังท่ี 5/2563 
ลว. 3 มกราคม 2563 

9 นางสาวปาริชาติ จําศูนย์ 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาขชุม
ชนและการจัดการสังคมของ อปท. 
ประจําปี 2563  

วันท่ี 25-27 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ 
จ.นครสศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 568/2563 
ลว. 13 สิงหาคม 2563 

10 นางปิรัญญา รัตนพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น) 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การจัดทําคําช้ีแจงข้อ
ทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จากการดําเนินตามหน้าท่ีและอํานาจของ 
อปท.ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมปุระนคร 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 499/2563 
ลว.17 กรกฎาคม 2563 

  2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การจัดทําคําช้ีแจงข้อ
ทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จากการดําเนินตามหน้าท่ีและอํานาจของ 
อปท.ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 1-20 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมปุระนคร  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 107/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

  3. โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร 
เทคนิคการทําสัญญาการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

  4.ฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ฯ  

วันท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมวังใต้ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 33/2563 
ลว.23 มกราคม 2563 

  5. ดครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินถล่ม 
รุ่นท่ี 1  

วันท่ี 11-13 ธันวาคม 2562  
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส&รี
สอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 937/2562 
ลว.28 พ.ย.2562 

 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
  6. โครงการอบรมหลักสูตรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย
เลือกต้ังและกฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่นฉบับ
ใหม่ ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 3 

วันท่ี 18-19 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 910/2562 
14 พฤศจิกายน 2562 

11 นายวัชรินทร์ จงจิตร 
รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น) 

1.หลักสูตรการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ 
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS 
โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-
PLAN  รุ่นท่ี 6 

วันท่ี 5-7 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมเอสดี เอวนิว (ป่ิน
เกล้า)  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 498/2563  
ลว.17 กรกฎาคม 2563 

  2. โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร 
เทคนิคการทําสัญญาการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

  3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตร การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
กฎหมายใหม่ท่ีถูกฟ้องศาลปกครองมาก
ท่ีสุดพร้อมกรณีศึกษาคดีเกิดขึ้นจริงกับ
แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดของ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจรับ
พัสดุ การบริหารสัญญาและการกําหนด
ราคากลาง และเปิดเผยราคากลางงาน
ก่อสร้างและท่ีมิใช่งานก่อสร้าง รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 25-27 ตุลาคม 2562  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร ์
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 787/2562 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

12 นางสาวกัลยา ชูศรี 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา 
“บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ แบบแสดงรายการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 17 

วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 495/2563 
ลว.16 กรกฎาคม 2563 

  2.ฝึกอบรม หลักสูตร “ 1 มกราคม 
2563 กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประกอบ
ระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างและกฎหมายอื่น 

วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 1009/2562 
ลว. 20 ธันวาคม 2562 

13 นางสาวมยุรฉัตร ศักด์ิณรงค์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา 
“บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ แบบแสดงรายการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 17 

วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 495/2563 
ลว.16 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 



 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
  2.ฝึกอบรม หลักสูตร “ 1 มกราคม 

2563 กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประกอบ
ระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างและกฎหมายอื่น  

วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 1009/2562 
ลว. 20 ธันวาคม 2562 

  3.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 5-7 มกราคม 2563  
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 913/2562 
ลว. 15 พฤศจิกายน 
2562 

14 นายชัยยุทธ์ เทพทัศน์ 
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา 
“บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ แบบแสดงรายการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 17 

วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ังท่ี 495/2563 
ลว.16 กรกฎาคม 2563 

  2. หลักสูตร การจัดทําบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง .ด.ส.1-7 
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 6-8 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมเอเช่ียน 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 98/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

15 นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา 
“บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ แบบแสดงรายการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 18 

วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563  
ณ ลีการ์เด้นพลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 496/2563 
ลว.16 กรกฎาคม 2563 

  2. หลักสูตร การจัดทําบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง .ด.ส.1-7 
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 6-8 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมเอเช่ียน 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 98/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

16 นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา 
“บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ แบบแสดงรายการ
คํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.
7 ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 18 

วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563  
ณ ลีการ์เด้นพลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 496/2563 
ลว.16 กรกฎาคม 2563 

  2. โครงการฝึกอบรมข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมปุระนคร 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 27/2563 
ลว. 21 มกราคม 2563 

 
 
 



 
 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
  3.ฝึกอบรม หลักสูตร “ 1 มกราคม 

2563 กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประกอบ
ระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างและกฎหมายอื่น 

วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 1009/2562 
ลว. 20 ธันวาคม 2562 

17 นางสาวเรวดี  รัตนบุรี 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ 

1.โครงการอบรมหลักสูตร การปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนอัตรากําลัง 3 
ปี พ.ศ. 2564-2566 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรมวังใต้ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

คําส่ัง 473/2563 
ลว. 9 กรกฎาคม 2563 

  2.โครงการอบรมหลักสูตร นักทรัพยากร
บุคคล รุ่นท่ี 22  

วันท่ี 2-28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
จ.ปทุมธานี 

คําส่ังท่ี 8/2563 
ลว. 7 มกราคม 2563 

18 นางสาวลมุล จันทร์ขาว 
ครู คศ.1 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

19 ครูละมัย แก้วแกมทอง 
ครู คศ.1 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

20 นางกรุณา สุวนันทวงศ์ 
ครู คศ.2 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

21 นางณัชชา เดชแก้ว 
ครู คศ.1 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
22 นางทัศนีย์ เกิดศิริ 

ครู คศ.1 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

23 นางนิธิพร โหสิ 
ครู คศ.2 
(สายงานการสอน) 

1.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

  2. โครงการมหัศจรรย์ส่ือสร้างสรรค์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ บริเวณชุมชนบ้านใหม่ราษฎร์
บํารุง และบริเวณลานวัดราษฎร์
บํารุง จ.พะเยา 

คําส่ังท่ี 80/2563 
ลว.18 กุมภาพันธ์ 2563 

  3.โครงการมหัศจรรย์ส่ือสร้างสรรค์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5 (62) พลัง
มหัศจรรย์ส่ือสร้างสรรค์เด็กปฐมวัน 

วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 
2562 
ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลริ
เวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 922/2562 
ลว.18 พฤศจิกายน 
2562 

24 นางนิพาภรณ์ ไชยศร 
ครู คศ.2 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

25 นางอุมารินทร์ เสนประดิษฐ์ 
ครู คศ.1 
(สายงานการสอน) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

วันท่ี 14-15 มีนาคม 2563 
ณ หอประชุมเมือง
นครศรีธรรมราช(ทุ่งท่าลาด) 
อําเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 108/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

26 นายสมพร ชนาชน 
นิติกรชํานาญการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การจัดทําคําช้ีแจงข้อ
ทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จากการดําเนินตามหน้าท่ีและอํานาจของ 
อปท.ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 1-20 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมปุระนคร  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 107/2563 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2563 

27 นางกรรณิกา พินสุวรรณ 
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
ชํานาญการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายขั้นตํ่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท.  

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จ.ตรัง 

คําส่ังท่ี 105/2563 
ลว.26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
  4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเช่ือมโยงระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan 
–eMENSCR) ประจําปีงบประมาณ พงศ. 
2563 รุ่นท่ี 4 

วันท่ี 13-15 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 992/2562 
ลว.18 ธันวาคม 2562 

28 ว่าท่ี ร.ต.จรวย โมสิโก 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง) 

หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สํารวจทางอากาศ ตามโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาล 

วันท่ี 11-14 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหาร
จัดการนํ้าลุ่มนํ้าตรัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 63/2563 
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563 

29 นายธีรยุทธ์ ยอดระบํา 
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 

หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สํารวจทางอากาศ ตามโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาล 

วันท่ี 11-14 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหาร
จัดการนํ้าลุ่มนํ้าตรัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 63/2563 
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563 

30 นายธีระยุทธ ไตรสนาคม 
นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติการ 

หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สํารวจทางอากาศ ตามโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
นํ้าเทศบาล 

วันท่ี 11-14 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหาร
จัดการนํ้าลุ่มนํ้าตรัง  
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 63/2563 
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563 

31 นายสาธิต สารีเร๊ะ 
นักวิชาการศึกษา 

โครงการฝึกอบรมข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมปุระนคร 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 60/2563 
ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563 

32 นายศุภรุจน์ ป้องแก้ว 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร เทคนิค
การทําสัญญาการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

33 นางพัชรลักษณ์ บัวทิพย์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา(นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) 

โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร เทคนิค
การทําสัญญาการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

34 นายเสรี ศิริรักษ์ 
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

1.โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร 
เทคนิคการทําสัญญาการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 
2563 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จ.นครศรีธรรมราช 

คําส่ังท่ี 94/2563 
ลว.21 กุมภาพันธ์ 2563 

  2.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 5-7 มกราคม 2563  
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท  
กรุงเทพมหานคร 

คําส่ังท่ี 913/2562 
ลว. 15 พฤศจิกายน 
2562 

 
 



 
 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ วัน เวลา สถานทีฝ่ึกอบรม คําส่ัง/หนังสือ 
35 นายสุเมธ รักษ์ประทุม 

พนักงานขับรถยนต์ 
ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
(Synthesizer) รุ่นท่ี 1/2563  

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยวิทยาเขตสงขลา  
จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 1026/2562 
ลว. 25 ธันวาคม 2562 

36 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธิชัย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ SketchUp 
และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 
3D และประมาณราคา  

วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 
2562 
ณ โรงแรมธันนะตีย์  
จ.สงขลา 

คําส่ังท่ี 888/2562 
ลว. 11 พฤศจิกายน 
2562 

37 นายประเทือง จันทร์ชู 
คนงาน 

ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง รุ่นท่ี 
1/2563  

วันท่ี 3-8 พฤศจิกายน 2562 
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย วิทยาเขตภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 

คําส่ังท่ี 836/2562 
ลว.30 ตุลาคม 2562 

 
 
 


