
บันทึกข้อความ
ส ว่น ราช การ.......รงค์กา.3มริหา.'รุส่วนตำ.น?เลานสกา สำนักงานปลัด..............................................

ท....... น.ศ.๘๐๙๐๑/...̂ ปี̂̂โ........................ .วันท่ี .....^.....ต?ทคน ๒๕๖๒......................
เรอง.....ทร.งานผล-กา-ร-พัฒนา.บุศก.ากรฺองค์ทา.ร.บริหารส่วน.ดาม.ลุ.ลาน.สกา.ป.ระ.จำปี.งม.ป.ระ.มาณพ,ศ....๒๕ร3๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

๑.เร่ืองเดิม
ตามแผนพัฒนาบุคคลกร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕;๖๑-๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา บุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และวิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา โดยการปฐมนิเทศ การผึเกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ 
ประชุมเซิงปฏิบัติการหรือสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลในการถ่ายถอด 
ความรู้ในการปฏิบัติงาน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การมอบหมายงาน การให้การศึกษา

๒.ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้ตำเนินการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณพ.ศ.๒(ะ๖๒ 

ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการส่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาไป 
อบรมสัมมนา ไปแล้วน้ัน

๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และ 

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕;๔๕: และแกไขเพ่ิมเติม
๒. แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๓

๔.ข้อพิจารณา
ในการนี้ ขอรายงานผลการเข้ารับการ'ฝิกอบรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน 

ตำบลลานสกา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางปนิตา โอฬาร์กิจ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



-๒-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ข้อพิจารณา/ส่ังการ
พ

(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



รายงานผลการแกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา 

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖© -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร

๑ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา

๗๒๙ /  ๒๕๖๒ 
ลว.๑๖ ก.ย. ๖๒

-การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังเซิง 
สมานฉันท์แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดำเนินการเลือกต้ังระหว่างวันท่ี ๑๖ ก.ย. ๖๒ 
ณ รร.ขนอม1ชัน'ไฟ) บีซ 

ริสอร์ฑ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

๒ นางพัชริย์ รัตนสุภา หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา

๒๖๑ /  ๒๕๖๒ 

ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๒

-สัมมนาเซิงปฏิบัติการ Smart City ThaiFoadshoe 

ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันท่ี ๑๙ -  ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ นางสาววาสนา ไกรถาวร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๒๙๑/๒๕๖๒ 

ลว. ๕ ก.ค ๖๒

-การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ การร่าง 
หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ 
รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการ 
ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา 

เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



รายงานผลการแกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ข่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร

<ร1 นางปนิตา โอฬาร์กิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๓ / ๒๕๖๒ 

ลว. ๗ ม.ค. ๖๒

๒๙๑/ ๒๕๖๒ 
ลว. ๕ ก.ค ๖๒

-ปฏินัติอย่างไรเมือถูกแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุภาครัฐและ 
แนวทางปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัด 
สงขลา
ระหว่างวันท่ี ๒๕ -๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒

-การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ การร่าง 
หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ 
รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการ 
ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



ผลการแกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ข่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร

๕ นายฮัซมาน อิสสภาพ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ ๕๙/ ๒๕๖๒ 
ลว.๑๕ ก.พ.๖๒

๒๔๗/๒๕๖๒ 
ลว .๑๑ มิ.ย. ๖๒

๒๑๘/๒๕๖๒ 
ลว.๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓๐๖/ ๒๕๖๒ 
ลว.๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒

-โครงการแกอบรมเซิงปฏิบัตการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
บางพลัด กทม. ระหว่างวันท่ี ๗ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒วันท่ี ๗ - ๘ 
ม.ค. ๒๕๖๒
โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Loca integrity 
and Transparency) รุนท่ี ๑๑ -  ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ รร.บี.พี. 
แกรนด์เทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถ่ินสุจริตโปร่งใส (Local Integrity 
and Transparency) รุ่นท่ี ๑๑ เระหว่างวันท่ี ๓ -  ๕ มิ.ย. 
๒๕๖๒ ณ รร.บี.พี.แกรนด์เทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-โครงการแกอบรมเซิงปฏิบัตการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบบัญชี 
ด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ณ 
ท้องมโนราห์ รร.ราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 
๑๙-๒๐ก.ค. ๒๕๖๒



รายงานผลการแกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖© -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร
๖ นางสาวกิตติยาพัฑร เสวีพงค์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ๓ /  ๒๕๖๒ 

ลว. ๗ ม.ค.๖๒

๒๙๑ / ๒๕๖๒ 
ลว. ๕ ก.ค ๖๒

-ปฏิบัติอย่างไรเมือถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซ้ือหรือ 
จ้างคณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษา คณะกรรมการจ้าง 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบการจัดซื้อจัด 
จ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏินัติ รูปแบบเอกสาร 
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 

-การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษา 
ราขการ การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราขการ 
การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการ 
จดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือ 
ราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ 

โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๗ นางสุพัตรา สอนสุกใส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ๒๙๑ /๒๕๖๒ 
ลว. ๕ ก.ค ๖๒

-การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษา 
ราชการ การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ 
การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการ 
จดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือ 
ราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



การ,ฝึกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖© -  ๓0 กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง ตำส่ัง หลักสูตร

๘ จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๔/๒๕๖๒ 
ลว.๗ ม.ค. ๖๒

๕๙ / ๒๕๖๒ 
ลว.๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๒

๑๘๗/๒๕๖๒ 
ลว. ๗ พ.ค. ๖๒

๒๖๙/๒๕๖๒ 
๒๖ มิ.ย. ๖๒

-โครงการอบรมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนัก 
งบประมาณกำหนดรุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันท่ี ๒๑ -  ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๒ ณ รร. บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

-โครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบีติการการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รร.รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม. ระหว่างวันท่ี ๗ - ๘ มี.ค. 
๒๕๖๒

-โครงการอบรมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางท่ีสำนัก 
งบประมาณกำหนดรุ่นท่ี ๑๓ -  ๑๔ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑ -  ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ ณ รร.บีพี แกรนด์ ฑาว 
เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

-การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ภายใต้หลักการจำแนกหมวด 
ประเภทรายจ่าย การเขียนรายละเอียดคำช้ีแจ้งฯ รุ่นท่ี ๓ 
ระหว่างวันที' ๒๘ -  ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๒ 
รร.หาดใหญ่พาราไดชํ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา



การแกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร
๙ นางวิภาณี บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง ๓๑๗ /  ๒๕๖๒ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

๓๔๙/ ๑๕๖๒ 

ลว.๒๓ สิ.ค. ๖๒

-โครงการแกอบรมบุคลากรชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่และสิ่งปลูก 
สร้างรุ่นท่ี ๑๔ ระหว่างวันที่ ๕ -  ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ณ รร.

สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
โครงการแกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน 
การเงินชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างวันท่ี ๒๘ -  

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒ รร.เมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๑0 นางพัชรี ผลพนม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ๒๓๘ A d ๕๖๒ 
ลว.๕ มิ.ย. 
๒๕๖๒

๓๑๗ /  ๒๕๖๒ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

-โครงการแกอบรมเซิงปฏิบัติการหลัก การจัดทำและปรับปรุง 
แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การแกสำรวจภาคสนาม 
การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ 
มิ.ย. ๒๕๖๒รร.บี.พี.แกรนด์ เทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
-โครงการแกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่และสิ่งปลูก 
สร้างรุ่นท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๕ -  ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๒ ณ รร.

สดีารสีอร์ท จ.นครนายก

(9)ร) นางป้ทมา ไชยโย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๓๐๖ / ๒๕๖๒ 
ลว.๑๘ ก.ค. ๖๒

-โครงการแกอบรมเซิงปฏิบัติการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ 
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ณ ห้องมโนราห์ รร.ราวดี อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ก.ค. ๒๕๖๒



การฝึกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับท่ี ซ่ือ-สกุล ตำแหน่ง คำส่ัง หลักสูตร

๓๔๙/ ๑๔๖๒ 
ลว.๒๓ สิ.ค. ๖๒

-โครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบ 
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(e-LAAS) ณ ห้องมโนราห์ รร.ราวดี อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช ระหว่างวับที่ ๑๙-๒๐ก.ค. ๒๔๖๒

๑๒ นางอมรรัตน์ นิลพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญ
การ

๓๑๗ /  ๒๔๖๒ 

ลว.๒๖ก.ค. ๖๒
-โครงการฝึกอบรมบุคลากรชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่และสิ่งปลูก 
สร้างรุ่นท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๔ -  ๑๐ ส.ค. ๒๔๖๒ ณ รร.

สดีารีสอร์ท จ.นครนายก

๑๓ นางมลฤดี อาสน์สมโภชน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๒๙๔/๒๔๖๒ 

ลว.๘ ก.ค. ๖๒
-การฝึกอบรมหลักสูตร งาบธุรการกับการใช้ภาษาราชการ 
การร่างหนังสือราชการ การเชียนหนังสือราชการ การบันทึก 
เสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเชียนรายงาน 
การประชุม และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงาน 
สารบรรณชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที, ๖ ในวันท่ี 
๑๙ -  ๒๑ ก.ค. ๒๔๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา



รายงานผลการ?เกอบรมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนตำบลลานสกา

อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่ ซื่อ-สกุล ตำแหน่ง คำสั่ง หลักสูตร

(5)(5̂ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยกองช่าง ๒๓๘/เอ๕๖๒

ลว.๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

■โครงการแกอบรมเซิงปฎิบีติการหลัก การจัดทำและปรับปรุง 
แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การแกสำรวจภาคสนาม การ 
บันทึกทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และ 
พระราซบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นท่ี ๓ 

ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒รร.บี.พี.แกรนด์เทาวเวอร์ อ. 
หาดใหญ่ จ.สงขลา

< 9 )< s l นายธีรศักด้ิ ซตารัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ๕๐/๒๕๖๒ 
ลว.๖ ก.พ. ๖๒

-โครงการแกอบรม “ นายช่างโยธา รุ่บท่ี ๕” อาคารหอประชุม 
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี จังหวัดประทุมธานี ระหว่าง วันท่ี ๑๒ ก.พ. 
๒๕๖๒ -  ๓ มนาคม ๒๕๖๒

๑๖ นางจริยา ครซาตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมซน ๒๙๑ / ๒๕๖๒ 

ลว. ๕ ก.ค ๖๒
■การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใซ้ภาษาราซการ การ 
ร่างหนังสือราซการ การเขียนหนังสือราซการ การบันทึกเสนอ 
หนังสือ รูปแบบหนังสือราซการ วิธีการจดเขียนรายงานการ 
ประชุม และการทำลายหนังสือราฃการตามระเบียบงานสาร 
บรรณซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๑๗ นายเอกสัตน์ ธราภรณ์ พนักงานจ้าง ๒๙๑ / ๒๕๖๒ 

ลว. ๕ ก.ค ๖๒
■การแกอบรมหลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษาราซการ การ 
ร่างหนังสือราซการ การเขียนหนังสือราซการ การบันทึกเสนอ 
หนังสือ รูปแบบหนังสือราซการ วิธีการจดเขียนรายงานการ 
ประชุม และการทำลายหนังสือราซการตามระเบียบงานสาร 
บรรณซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี ๖ ในวันท่ี ๑๙ -  
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


