
รายชื่อพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามแผนการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร สถานที่ วัน เดือน ปี 
1 นางสาวสมหมาย   

               ฟักเปี่ยม 
หัวหน้าสํานักปลัด ความรู้ทางวินัยสําหรับบุคลากรท้องถิ่น โรงแรมลําปางเวียงทอง 

จังหวัดลําปาง 
25-27 ธันวาคม 

2562 
   การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

จังหวัดลําปาง 
17-18 กรกฎาคม 

2563 
   หลักสูตรการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

10-11 สิงหาคม 
2563 

2 น.ส.ชนันธร  
             วงค์พุทธคํา 

นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

10-11 สิงหาคม 
2563 

3 นายนิรันดร์ ยะฟู นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่  80  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  

27 ธันวาคม 
2562 

   การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

17-18 กรกฎาคม 
2563 

4 นายโสฬส  มุ่ยแดง นักพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง เพื่อขับเคลื่อน
เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

17 ธันวาคม 
2562 

   อบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคล เพื่อให้นักสร้างเสริม
สุขภาพวะมีความรู้ในเรื่องการเขียนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการที่ได้รับการ
จ้างงาน ทุนประกอบอาชีพ และคนพิการในด้วยใจ ในเขตพื้นที่อําเภอแม่พริก
จังหวัดลําปาง 

โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ 
ลําปาง  

19 ธันวาคม 
2562 

   มหกรรมปล่อยของดีเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลําปาง 12 มีนาคม 
2563 

   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2563 โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ 
ลําปาง 

13 มีนาคม 
2563 



5 นางสาววันวิสาข์ โพธ ิ นักวิชาการศึกษา ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
อปท. พ.ศ. 2562 ประเด็นที่มักผิดพลาด/แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ตามหนังสือ ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
รูปแบบฎีกา เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี การควบคุมพัสดุ การทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

31 กรกฎาคม – 
2 สิงหาคม 

2563 

   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2563 

โรงแรมบียอนด์ สวีท 
กรุงเทพมหานคร 

26-28 
กุมภาพันธ์ 2563 

6 นางสาวปราณี  
เครือคําวัง   

เจ้าพนักงานธุรการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ 2563 

ที่ว่าการอําเภอแม่พริก 
จังหวัดลําปาง 

21 กุมภาพันธ์ 
2563 

7 นายศรัณย์  มะหลีแก้ว เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) เทศบาลเมืองล้อมแรด 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

22 กันยายน 
2563 

   ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2563 ที่ว่าการอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 

31 สิงหาคม 
2563 

8 นางกฤตธีรา คําภิธรรม ผู้อํานวยการกอง
คลัง 

ความรู้ทางวินัยสําหรับบุคลากรท้องถิ่น โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

25-27 ธันวาคม 
2563 

   เจาะลึกปัญหาในทางปฏิบัติและทางออกในการแก้ปัญหาข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ห้องชุดรวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

โรงแรมบุษย์น้ําทอง 
จังหวัดลําปาง 

13-15 มีนาคม  
2563 

9 น.ส.นฤมล  ป้อเครือ นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบ 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

22-23 สิงหาคม 
2563 

10 นางสุธาสินี มณีวงศ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ความรู้ทางวินัยสําหรับบุคลากรท้องถิ่น   โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

25-27 ธันวาคม 
2563 

 
 



   เจาะลึกปัญหาในทางปฏิบัติและทางออกในการแก้ปัญหาข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ห้องชุดรวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

โรงแรมบุษย์น้ําทอง 
จังหวัดลําปาง 

13-15 มีนาคม  
2563 

   ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 62 โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1-6 มีนาคม 
2563 

11 นายรุ่งอรุณ   
              เทียนแก้ว 

ผู้อํานวยการ 
กองช่าง 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการใช้แผนที่น้ําบาดาล โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านแผนที่น้ําบาดาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

17 มกราคม 
2563 

12 นายอุทัย ปลัดนู นายช่างโยธา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

15-16 
กุมภาพันธ์ 2563 

13 นางสาวกาญจนี 
ศรีวิชัยวงค์ 

นายช่างโยธา ความรู้ทางวินัยสําหรับบุคลากรท้องถิ่น   โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

25-27 ธันวาคม 
2563 

14 นางกรรณิการ์  
คันธชุมภู 

ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความสุขในห้องเรียนสร้างได้ด้วยวินัยเชิงบวก โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

14 พฤศจิกายน 
2563 

15 นางจริยา  
คําภิระเตรียมวงศ์ 

ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความสุขในห้องเรียนสร้างได้ด้วยวินัยเชิงบวก โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

14 พฤศจิกายน 
2563 

16 นางสุนิตา พลอามาตย์ ครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความสุขในห้องเรียนสร้างได้ด้วยวินัยเชิงบวก โรงแรมลําปางเวียงทอง 
จังหวัดลําปาง 

14 พฤศจิกายน 
2563 

 


