
วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

1 นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก�ว ปลัดเทศบาล  - โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย"ยุติธรรมชุมชน รุ(นที่ 10 26 - 28 พ.ย. 61 ณ โรงแรม
บริหารท�องถิ่น เค พาร"ค แกรนด" อ.เมือง

จ.สุราษฎ"ธานี
308/2561 ลว. 21 พ.ย.61  

 - โครงการฝ7กอบรมเทคนิคการบริหารจัดการและการสื่อสารกองทุน 25 - 27 ม.ค. 62 ณ โรงแรม
หลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ และระบบบริการดู ทีเคพาเลซ แอนด" คอนเวนชั่น
ระยะยาวผู�สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา (LTC) ตามประกาศคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร
หลักประกันสุขภาพแห(งชาติ พ.ศ. 2561 (ใหม() 303/2561 ลว. 13 พ.ย. 61
 - โครงการฝ7กอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล อปท. 1 - 3 เม.ย. 62 ณ โรงแรม

ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

53/2562 ลว. 1 มี.ค.62
 - โครงการอบรมการดําเนินกิจกรรมเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับการ 24 - 25 ก.ย. 62 ณ โรงแรม
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท"แก(เจ�าหน�าที่ผู�ดําเนินการเลือกตั้ง ขนอม ซันไรซ" บีช รีสอร"ท

อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
268/2562 ลว. 17 ก.ย.62

2 นายสุรศักดิ์ ชาญณรงค" หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล  - โครงการฝ7กอบรมการบริหารจัดการและการสื่อสารกองทุนหลัก 14 - 16 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม
บริหารงานทั่วไป ประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร"ธานี

หลักประกันสุขภาพแห(งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ"เพื่อสนับสนุนให�องค" 316/2561 ลว. 30 พ.ย. 61
กรปกครองส(วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน อบรมหลักสูตร

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด/านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  มีบุคลากรที่มีคนครองทั้งหมด  จํานวน  23   ราย

ได/รับการพัฒนาความรู/ตามสายงาน  จํานวน 14 ราย คิดเป7นร/อยละ  60.87 % 

หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

ประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และการดําเนิน

งานของอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู�สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
 - โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด�านสวัสดิการสังคม 15 - 18 ก.พ. 62 ณ โรงแรม
และงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู�สูง ไดมอนด" พลาซ(า อ.เมือง
อายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห"ผู�ปNวยเอดส" จ.สุราษฎร"ธานี

304/2561 ลว. 13 พ.ย.61
 - โครงการฝ7กอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล อปท. 1 - 3 เม.ย. 62 ณ โรงแรม

ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

53/2562 ลว. 1 มี.ค.62

3 นางสาวจิรพร มุสิเกิด นักวิชาการศึกษา  - โครงการฝ7กอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล อปท. 1 - 3 เม.ย. 62 ณ โรงแรม
ชํานาญการ ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

53/2562 ลว. 1 มี.ค.62
 - โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับ 7 - 10 ก.ค. 62 ณ โรงแรม
ท�องถิ่นให�สอดคล�องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห(งชาติ อเล็กซานเดอร" กรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 191/2562 ลว. 13 มิ.ย.62

4 นางแสงจันทร" สุคชเดช นักพัฒนาชุมชน  - โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด�านสวัสดิการสังคม 15 - 17 ก.พ. 62 ณ โรงแรม
ชํานาญการ และงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู�สูง ไดมอนด" พลาซ(า อ.เมือง

อายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห"ผู�ปNวยเอดส" จ.สุราษฎร"ธานี
304/2561 ลว. 13 พ.ย.61

 - โครงการอบรมการดําเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก 17 เม.ย. 62 ณ โรงแรม
เกิด หรรษาเจบี อ.หาดใหญ( จ.สงขลา

104/2562 ลว. 11 เม.ย.62

หมายเหตุลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง



วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการกอง 26 - 28 มิ.ย.62 ณ โรงแรม
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศ เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห(งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ"เพื่อ 192/2562 ลว. 13 มิ.ย.62
สนันสนุนให�องค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัด
การระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
การดําเนินงานของอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวผู�สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการตรวจสอบกองทุนฯ แนวใหม(
 - โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับ 7 - 10 ก.ค. 62 ณ โรงแรม
ท�องถิ่นให�สอดคล�องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห(งชาติ อเล็กซานเดอร" กรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 191/2562 ลว. 13 มิ.ย.62

5 นางสาวจรรยา เฮ(า นักวิชาการเงินและบัญชี  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํางบทรัพย"สินในระบบด�วย 19 - 20 ก.ค.62 ณ โรงแรม
ชํานาญการ คอมพิวเตอร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น (e-LAAS) ราวดี จ.นครศรีธรรมราช

222/2562 ลว. 18 ก.ค.62
 - โครงการฝ7กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการเงิน 28 - 30 ส.ค.62 ณ โรงแรม
ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

242/2562 ลว. 15 ส.ค.62

6 นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ" นักวิชาการพัสดุ  - โครงการอบรมท�องถิ่นสุจริตโปร(งใส (LocalcIntegrity and 13 - 15 มิ.ย.62 ณ โรงแรม
ชํานาญการ Transprency) ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2562 บี.พี.แกรนด"ทาวเวอร" จ.สงขลา

182/2562 ลว. 30 พ.ค.62
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํางบทรัพย"สินในระบบด�วย 19 - 20 ก.ค.62 ณ โรงแรม
คอมพิวเตอร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น (e-LAAS) ราวดี จ.นครศรีธรรมราช

221/2562 ลว. 18 ก.ค.62

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

 - โครงการเงินเพิ่มสําหรับตําแหน(งที่มีเหตุพิเศษกรณีดํารงตําแหน(ง 20 - 22 ก.ย.62 ณ โรงแรม
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างหรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด�าน บีพี แกรนด" ทาวเวอร" จ.สงขลา
การจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารพัสดุในหน(วยงานของรัฐ หลักเกณฑ" 269/2562 ลว. 17 ก.ย.62
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ
เปfนเปอร"เซ็นต" และหลักเกณฑ"การโอนใหม(ขององค"กรปกครอง
ส(วนท�องถิ่น

7 นางสาวรุจิรา เยี่ยมเวช นักรัพยากรบุคคล  - โครงการจัดทําแผนการลดพนักงานจ�างตามภารกิจและดําเนิน 15 - 17 ก.พ.62 ณ โรงแรม
ปฏิบัติการ การพนักงานจ�างทั้งระบบ แนวปฏิบัติตามแบบฟอร"มใหม(ของการ เค พาร"ค จ.สุราษฎร"ธานี

เลื่อนระดับข�าราชการหรือพนักงานส(วนจท�องถิ่นใหม( การขอรับรอง309/2561 ลว. 23 พ.ย.61
บัญชีผู�สอบแข(งขันได� และการจัดการเม็ดเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โควตาที่เหลือให�ถูกต�องตามหลักเกณฑ"
 - โครงการฝ7กอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข�อมูลและการใช�งานระบบ 27  28 ก.พ. 62 ณ โรงแรม
สารสนเทศศูนย"ข�อมูลบุคลากรท�องถิ่นแห(งชาติ ระยะที่ 2 ปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช

35/2562 ลว. 11 ก.พ.62
 - โครงการฝ7กอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล อปท. 1 - 3 เม.ย. 62 ณ โรงแรม

ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

53/2562 ลว. 1 มี.ค.62
 - โครงการอบรมวินัยเบื้องต�นสําหรับพนักงานส(วนท�องถิ่น 8 - 10 พ.ค. 62 ณ โรงแรม
ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

29/2562 ลว. 6 ก.พ.62

8 นายสุภัทร" เพ็ชรัตน" นักวิเคราะห"นโยบายและแผน  - โครงการอบรมปฐมนิเทศข�าราชการหรือพนักงานส(วนท�องถิ่น 31 มี.ค. - 5 เม.ย. 62 ณ สถาบัน

ปฏิบัติการ บรรจุใหม( พัฒนาบุคลากรท�องถิ่น กรุงเทพฯ

55/2562 ลว. 6 มี.ค.62

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

 - โครงการอบรมวินัยเบื้องต�นสําหรับพนักงานส(วนท�องถิ่น 8 - 10 พ.ค. 62 ณ โรงแรม
ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

29/2562 ลว. 6 ก.พ.62

9 นายณเดชน" คงศักดิ์ นายช(างโยธา  - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรช(างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 23 - 26 พ.ย. 61 ณ สถาบัน
ชํานาญงาน พัฒนาบุคลากรท�องถิ่น กรุงเทพฯ

271/2561 ลว. 3 ต.ค.61
 - โครงการอบรมสัมมนาด�านผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ส.ค. 62 ณ โรงแรม
(แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห(งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง 243/2562 ลว. 15 ส.ค.62
มาตรการส(งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
บางประเภท)

10 นางสาวสุภาวดี ปรีชา เจ�าพนักงานธุรการ  - โครงการฝ7กอบรมการบริหารจัดการและการสื่อสารกองทุนหลัก 14 - 16 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม
ชํานาญงาน ประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร"ธานี

หลักประกันสุขภาพแห(งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ"เพื่อสนับสนุนให�องค" 316/2561 ลว. 30 พ.ย. 61
กรปกครองส(วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการกอง 26 - 28 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศ เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห(งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ"เพื่อ 192/2562 ลว. 13 มิ.ย.62
สนันสนุนให�องค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัด
การระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
การดําเนินงานของอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวผู�สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและการตรวจสอบกองทุนฯ แนวใหม(

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง หมายเหตุ



วัน/เดือน/ป
 และสถานที่อบรม
 /คําสั่ง

11 นางสุนิษฐา ผูกพานิช ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด�วย 11 - 14 ก.พ. 62 ณ โรงแรม
คศ.2 การศึกษาทางไกลผ(านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ"ด�วย บีพี แกรนด" ทาวเวอร" จ.สงขลา

โครงงานอย(างง(าย Active Leaning ตามหลัก "ศาสตร"พระราชา" 344/2561 ลว. 13 พ.ย.61
 - โครงการอบมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ 5 - 7 ส.ค. 62 ณ โรงแรม
ศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห(งชาติ และการจัดทํา ปรินซ" พาเลซ กรุงเทพมหานคร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย"พัฒนาเด็ก 201/2562 ลว. 27 มิ.ย.62
เล็ก (SAR) ประจําปW พ.ศ. 2562
 - โครงการฝ7กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการเงิน 28 - 30 ส.ค.62 ณ โรงแรม
ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

242/2562 ลว. 15 ส.ค.62

12 นางธิดารัตน" ศรีเปารยะ ครู  - โครงการฝ7กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการเงิน 28 - 30 ส.ค.62 ณ โรงแรม
คศ.2 ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

242/2562 ลว. 15 ส.ค.62

13 นางอุบลรัตน" ริยาพันธ" ครู  - โครงการฝ7กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการเงิน 28 - 30 ส.ค.62 ณ โรงแรม
คศ.1 ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

242/2562 ลว. 15 ส.ค.62

14 นางสาวเขมลักษิกา อาศัย ครู  - โครงการฝ7กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการเงิน 28 - 30 ส.ค.62 ณ โรงแรม
คศ.1 ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น ประจําปW 2562 เมืองลิกอร" จ.นครศรีธรรมราช

242/2562 ลว. 15 ส.ค.62

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน,ง/สายงาน ไปอบรมเรื่อง หมายเหตุ



มีพนักงานเทศบาล ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน   23   ราย
ได�เข�ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน      จํานวน     14   ราย
คิดเปfนร�อยละ            14x100          =      60.87
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