
รายชื่อพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัดกําหนด 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

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

               ฟักเปี่ยม 
หัวหน้าสํานักปลัด โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อ.เมือง จ.ลําปาง 
26-27 

พฤศจิกายน 
2561 

   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

12-13 
พฤศจิกายน 

2561 
   หลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทํา

งบประมาณตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด 
โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

4-6 เมษายน 
2562 

   หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด บทบาทและอํานาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาจัดทําร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2563 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

13-14 
กรกฎาคม 2562 

   การอบรมจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

22-23กรกฎาคม 
2562 

   อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานภาครัฐ  

โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

10กันยายน 
2562 

2 น.ส.ชนันธร  
             วงค์พุทธคํา 

นักทรัพยากรบุคคล โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

26-27 
พฤศจิกายน 

2561 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

ประจําปี 2562 
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อ.เมือง จ.ลําปาง 
24-25 มิถุนายน 

2562 
 



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร สถานที่ วัน เดือน ปี 
2 น.ส.ชนันธร  

             วงค์พุทธคํา 
นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลรุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 
30 มิถุนายน – 
26กรกฎาคม 

2562 
   เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท. (ใหม่)และหลักเกณฑ์การ

เลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น 
โรงแรมปางสวนแก้ว
เชียงใหม่ 

13-15 กันยายน 
2562 

3 นายนิรันดร์ ยะฟู นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

โครงการอบรมสัมมนา การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์และการ
จัดทํางบประมาณตามแนวที่สํานักงบประมาณกําหนด 

โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

4-6เมษายน 
2562 

   หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด บทบาทและอํานาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาจัดทําร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2563 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

13-14 
กรกฎาคม 2562 

4 นายโสฬส  มุ่ยแดง นักพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

12-13 
พฤศจิกายน 

2561 
   การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิดตามมติคณะรัฐมนตรี 
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก

จังหวัดลําปาง 
26 มีนาคม 

2562 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็กพิการ

และสตรีพิการจังหวัดลําปาง รุ่นที่2 
โรงแรมบุษน้ําทอง อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
1 พฤษภาคม 

2562 
5 นางสาววันวิสาข์ โพธ ิ นักวิชาการศึกษา ประชุมการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 
25 กันยายน 

2562 
6 นางกฤตธีรา คําภิ

ธรรม 
ผู้อํานวยการกอง

คลัง 
โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

13-15 กันยายน 
2562 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทํารายงานสินทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

3-5 พฤษภาคม 
2562 



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร สถานที่ วัน เดือน ปี 
7 น.ส.นฤมล  ป้อเครือ นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจําปี 2562 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม 23-25 ธันวาคม 
2561 

   อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานภาครัฐ  

โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

10กันยายน 
2562 

8 นายรุ่งอรุณ   
              เทียนแก้ว 

ผู้อํานวยการ 
กองช่าง 

โครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ
ประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 16/2526 

โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

24-26 ธันวาคม 
2561 

   โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 

26-27 
พฤศจิกายน 

2561 
   โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อ.เมือง จ.ลําปาง 
29 เมษายน 

2562 
   โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อ.เมือง จ.ลําปาง 
13-15 กันยายน 

2562 
   โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อรองรับ

การถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 

โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

10-11 กันยายน 
2562 

9 นายอุทัย ปลัดนู นายช่างโยธา โครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ
ประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 16/2526 

โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

24-26 ธันวาคม 
2561 

   หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ระดับภาคีวิศวกรรม
พิเศษ)รุ่นที่7 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 

9-12ธันวาคม 
2561 

10 นายสมคิด   ฮ่อธิวงศ์ นายช่างโยธา หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ระดับภาคีวิศวกรรม
พิเศษ)รุ่นที่7 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 

9-12ธันวาคม 
2561 

 


