
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  
ท่ี    ลพ ๗๒๕๐1/-     วันที่  16  ตุลาคม  2562 
เร่ือง รายงานสรุปการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตามสายงานประจำปีงบประมาณ 2562 และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ 
 การปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  
 

 เร่ืองเดิม 
 ตามท่ีงานบริหารงานบุคคล ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
การจัดทำคำส่ังการเดินทางไปราชการ การรายงานผลการฝึกอบรมสัมมนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
งานบริหารงานบุคคลได้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานนั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
 งานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการสรุปผลการการส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาบได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมินก่อนเข้า
รับการอบรม และแบบประเมินภายหลังการฝึกอบรม การเสนอหลักสูตรอบรมท่ีต้องการจัดส่งพนักงานใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 พนักงานส่วนตำบล 
 1. นายจรินทร์พงค์ จิตหตัถะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 หลักสูตร 
 2. นางศมประสงค์ ครุฑทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอคลัง จำนวน 5 หลักสูตร 
 3. นางพัชรี ชุ่มสวัสด์ิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ จำนวน 2 หลักสูตร 
 4. นางสาวนภัสสร ต้ังหลัก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 7 หลักสูตร 
 5. นายสิทธิพงษ์ สุภามูล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จำนวน 2 หลักสูตร 
 6. นายนพดล จองไพจิตรสกุล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน 2 หลักสูตร 
 7. นายภาณุพงศ์ ธะนันต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร 
 8. นางสาวกันตินันท์ ชาติพิพัฒพงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   จำนวน 5 หลักสูตร 
 9. นางสาววิภาวี จะวรรณตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร 
 10. นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 2 หลักสูตร 
 11. นางสาวสุภาพร ปิ่นญาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 หลักสูตร 
 12. นางสาวนิชา ปัญญายิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 หลักสูตร 
 13. นายธีระณัฐ  พรหมลิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 2 หลักสูตร 
 14. นายสมชาย ไชยวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน จำนวน 2 หลักสูตร 
 15. นายพิทักษ์ จันต๊ะตึง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลักสูตร 
 16. นายเมธานนนท์ จันทร์เทพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
   จำนวน 1 หลักสูตร 

/17. นางสาวณัฐธิดา ปญัจบุรี. . . 
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 17. นางสาวณัฐธิดา ปัญจบุรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบัติงาน 
   จำนวน 1 หลักสูตร 
 18. นางนิตยา กุลแดง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ จำนวน 3 หลักสูตร 
 19. นางสาวสาวิตรี กับเป็ง ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 หลักสูตร 
 20. นางสาวปราณี น้อยหมอ ตำแหน่ง ครู จำนวน 2 หลักสูตร 
 21. นางสาวธิดารัตน์ เลิศเกียรติบัณฑิต  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 หลักสูตร 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 22. นางสาวรชยา  วงค์คม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 หลักสูตร 
 23. นางสาวเจนจิรา ไชยวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 หลักสูตร 
 24. ว่าท่ี ร.ต.หญิง นฤมล  ขันคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 หลักสูตร 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 25. นางสาวอภิญญา ปาลี ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป จำนวน 1 หลักสูตร 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อรายงานผลการส่งเสริมพัฒนาความรู้และการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานในสังกัดเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป (รายละเอยีดตามแบบสรุปฯ แนบท้าย) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 (นายภาณุพงศ์  ธะนันต์) 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 (นางสาวนภัสสร  ต้ังหลัก) 
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 (นายจรินทร์พงค์  จิตหัตถะ) 
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 
 
 
 
 
 
 
 (นายมานพ  กาบเปง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ   



สรุปหลักสูตรอบรมที่ต้องการจัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ลำดับ ชือ่- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 

1 นายจรินทร์พงค์  จิตหตัถะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

- หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
(ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุ่นท่ี 16 

2 นางศมประสงค์  ครุฑทิพย์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 31 
- ฝึกอบรม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน แนวทางการจัดทำรายงานการส่ือสารและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2561 ของ อปท. ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การบริหารสัญญา กรณีมีการแก้ไข
สัญญา การขยายสัญญา การงด ลดค่าปรับ รุ่นท่ี 3 
- หลักสูตร การจัดรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเส่ือม
ราคา เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเทคนิค
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการ
จัดทำบัญชีด้วยมือ รุ่นท่ี 3 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนท่ีแม่บทและการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม สำหรับรับรองการจัดทำราคาประเมินภาษี
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
- ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง รุ่นท่ี 11 

3 นางพัชรี  ชุ่มสวัสด์ิ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 

4 นางสาวนภัสสร  ต้ังหลัก 
หัวหน้าสำนักปลัด 

- เวที 4 ภาคี นวัตกรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
4 นางสาวนภัสสร  ต้ังหลัก 

หัวหน้าสำนักปลัด 
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท่ัวไป  
รุ่นท่ี 18 
- หลักสูตร กลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบ 
สารบรรณและการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 
- อบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงและเตรียมพร้อมการดำเนินงาน
โครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย 
- หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

5 นายสิทธิพงษ์  สุภามูล 
นิติกรชำนาญการ 

- ฝึกอบรม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน แนวทางการจัดทำรายงานการส่ือสารและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2561 ของ อปท. ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การบริหารสัญญา กรณีมีการแก้ไข
สัญญา การขยายสัญญา การงด ลดค่าปรับ รุ่นท่ี 3 
- หลักสูตร เทคนิคการดำเนินการทางละเมิด ข้อสังเกตทาง
คดีในการต่อสู้คดีและกรณีศึกษาคดีท่ีเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 – 2562 รุ่นท่ี 4 

6 นายนพดล  จองไพจิตรสกุล 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

- หลักสูตร เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เวที 4 ภาคี นวัตกรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

7 นายภาณุพงศ์  ธะนันต์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ปีงบประมาร พ.ศ.2562 
- หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
7 นายภาณุพงศ์  ธะนันต์ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
- อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

8 นางสาวกันตินันท์  ชาติพิพัฒพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

- หลักสูตร กลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 
- หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่นท่ี 49 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบ 
สารบรรณและการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 
- หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 ประกอบรูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบหนังสือส่ังการ รุ่นท่ี 7 
- หลักสูตร การเพิ่มเติมแก้ไข เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและการประสาน
แผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 6 

9 นางสาววิภาวี จะวรรณตัน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- เทคนิคการบริหารจัดการและการส่ือสารกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี และระบบ
บริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2561 (ใหม่) 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เวที 4 ภาคี นวัตกรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
- หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

10 นางสาวเรณู  สมบูรณ์ชัย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

- ฝึกอบรม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน แนวทางการจัดทำรายงานการส่ือสารและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2561 ของ อปท. ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
และแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การบริหารสัญญา กรณีมีการแก้ไข
สัญญา การขยายสัญญา การงด ลดค่าปรับ รุ่นท่ี 3 
 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
10 นางสาวเรณู  สมบูรณ์ชัย 

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
- หลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา 

11 นางสาวสุภาพร  ปิ่นญาติ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

- การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรางานการเงิน
ประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ประจำปี 2562 รุ่นท่ี 23 

12 นางสาวนิชา  ปัญญายิ่ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

- เวที 4 ภาคี นวัตกรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
- ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภารคัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 รุ่นท่ี 1 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 
- อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานวิชาการระดับ
จังหวัด และจัดทำประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ท่ี 15 
(ภาคเหนือตอนบน 1) 
- อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

13 นายธีระณัฐ  พรหมลิ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562  
รุ่นท่ี 19 
- หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารใน
การยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการ
อนุญาตดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารประเภทอื่นมาเป็น
โรงแรม การอนญุาตก่อสร้างทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร 
ป้ายและอาคารประเภทอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14 นายสมชาย  ไชยวรรณ์ 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562  
รุ่นท่ี 19 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนท่ีแม่บทและการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม สำหรับรับรองการจัดทำราคาประเมินภาษี
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
15 นายพิทักษ์  จันต๊ะตึง 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
- เวที 4 ภาคี นวัตกรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

16 นายเมธานนท์  จันทร์เทพ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

17 นางสาวณัฐธิดา  ปัญจบุรี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 

- หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 การ
ปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านตามร่างระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ... วิธีปฏิบัติตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 และประเด็นการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
รุ่นท่ี 6 

18 นางนิตยา  กุลแดง 
ครูชำนาญการ 

- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบ 
สารบรรณและการเขียนหนังสือราชการท่ีดีของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 

19 นางสาวสาวิตรี  กับเป็ง 
ครู 

- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภารคัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 รุ่นท่ี 1 
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 



ลำดับ ชื่อ- สกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม 
20 นางสาวปราณี  น้อยหมอ 

ครู 
- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้งาน
โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรม
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับ
โรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

21 นางสาวธิดารัตน์ เลิศเกียรติบัณฑิต 
ครูผู้ช่วย 

- อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการจัด
ประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย Active Learning ตาม
หลัก “ศาสตร์พระราชา” 
- อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

22 นางสาวรชยา  วงค์คม 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นท่ี 31 

23 นางสาวเจนจิรา  ไชยวรรณ์ - อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนท่ีแม่บทและการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม สำหรับรับรองการจัดทำราคาประเมินภาษี
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

24 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นฤมล  ขันคำ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

- การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรางานการเงิน
ประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ประจำปี 2562 รุ่นท่ี 23 

25 นางสาวสุพรรษา  อิกำเหนิด 
ผู้ดูแลเด็ก 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้งาน
โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรม
บันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับ
โรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

26 นางสาวอภิญญา  ปาลี 
คนงานท่ัวไป 

- หลักสูตร เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 


