
สรุปผลการสงพนักงานเทศบาล เขารับการอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พนักงานเทศบาล

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรอบรม

1 นายณัฐ  อุทธิยัง ปลัดเทศบาล

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “วิเคราะหเจาะลกึกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น การกําหนดนโยบายหา

เสียงที่ชอบดวยกฎหมาย และไขปญหางานกิจการสภาทองถิ่นทุกประเด็น แบบ New Normal

 พรอมเทคนิคการทํางานใหปลอดภัยจากการตรวจสอบของ สตง.และ ป.ป.ช.” ระหวางวันท่ี 1

 - 3 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม

โครงการฝกอบรมหลักสูตร มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคดัเลอืกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม

จําเปนตองสอบแขงขัน พ.ศ 2563 และหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 7 วันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ 

โรงแรม    เมอรเคยีว อําเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการอบรมหลักสูตร อธิบายความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ของ อปท.พ.ศ.2563 (ฉบับใหม) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

 ระหวางวันท่ี 18 – 20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทองถิ่นหลักสูตร การดาํเนินการทางวินัยและความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ทองถิ่นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดําเนินคดีปกครอง และ

กรณีศึกษาแนวคําพิพากษาศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหวางวันท่ี 18

 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ให

สอดคลองกับระบบ eMENSCR ระหวางวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2564  ณ โรงแรมเชียงใหม

ภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

นางสาวเยาวลักษณ วิริยะเชษฐกุล หัวหนาสํานักปลัด2



โครงการฝกอบรมหลักสูตร มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคดัเลอืกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม

จําเปนตองสอบแขงขัน พ.ศ 2563 และหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รุนที่ 7 วันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ 

โรงแรม    เมอรเคยีว อําเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการฝกอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกคอรงสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม) และรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม) ใหสอดคลองระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e-LAAS โดยการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลระบบ e-PLAN” รุนท่ี 2 ระหวาง

วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม

โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 รุน โดยกําหนดให รุนที่ 4 ประกอบดวย องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอแมพริก อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน และอําเภอวังเหนือ เขารับการ

อบรม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ณ หองเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑการเลือกตั้งทองถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียง พ.ศ. 2563 ประกาศกําหนด

ประเภทคาใชจายในการหาเสียง พ.ศ. 2563 เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น/

สมาชิกสภาทองถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม 2563 หลักการอนุมัติใหโอนงบประมาณ

และใชจายเงินสะสม” ในวันท่ี 10 – 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมลาํปางเวียงทอง

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรม พลิกฟนทองถิ่นไทย กาวตอไปอยางมั่นคง ในวันท่ี 25 – 29 ธันวาคม

2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการฝกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบังคับใชกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมกับงานสุขาภิบาลอาหารของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ” รุนท่ี 6 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

2 หัวหนาสํานักปลัดนางสาวเยาวลักษณ วิริยะเชษฐกุล



3 นางสาวประทุมพร ตะวงศ นักพัฒนาชุมชน

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและการแกปญหา กรณีเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยผู

พิการ ผูปวยเอดส การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิด ระหวาง

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ

โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร โฮเทล กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ให

สอดคลองกับระบบ eMENSCR ระหวางวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2564  ณ โรงแรมเชียงใหม

ภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 รุน โดยกําหนดให รุนที่ 4 ประกอบดวย องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอแมพริก อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน และอําเภอวังเหนือ เขารับการ

อบรม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ณ หองเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร อธิบายความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ของ อปท.พ.ศ.2563 (ฉบับใหม) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

 ระหวางวันท่ี 18 – 20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม

5 นางกรรฐิกา  แตมคม นักทรัพยากรบุคคล -

4 นายจักรทัณฑ  ขัดธิพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



ฝกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพองคความรูเกี่ยวกับการกํากับโรงงาน จําพวกที่ 1 และ 2 แก

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ในวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2564 ณ หอง

ประชุมจิตบัวคํา 1 โรงแรมบุษยน้ําทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ตามโครงการปลูกปาและปองกันไฟปา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ 2564 รุนท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 15 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม

บุษยนํ้าทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

7         วาง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน

8 นางสาวรุงนภา ตั้งการ นักจัดการงานทั่วไป -

9 นายศุภณัฐ  ไปเร็ว นักวิชาการศกึษา -

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 และ

บันทึกบัญชีและการจัดทํารายการการเงินแบบใหมหลังจากปดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใชในปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6

 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทอบแลนด อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝกอบรมหลักสูตร ปญหาและแนวทางแกไขการเบิกจาย การใชจายเงินสะสมการจัด

งาน การจางเหมาบริการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสรางใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 - 27 ธันวาคม 2563 ณ 

โรงแรมเวียงลคอร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX

 3000 ) รุนท่ี 24 ระหวางวันท่ี 16-19 มกราคม 2564 ณ โรงแรม    ริเวอรโซด

กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 รุน โดยกําหนดให รุนที่ 4 ประกอบดวย องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอแมพริก อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน และอําเภอวังเหนือ เขารับการ

อบรม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ณ หองเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง

6 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนายดําเนิน ตะมะ

10 ผูอํานวยการกองคลังนางปยะมาศ  เชยเมืองชืน 



โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐประจําป 2564” ระหวางวันท่ี 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑการเลือกตั้งทองถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียง พ.ศ. 2563 ประกาศกําหนด

ประเภทคาใชจายในการหาเสียง พ.ศ. 2563 เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น/

สมาชิกสภาทองถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม 2563 หลักการอนุมัติใหโอนงบประมาณ

และใชจายเงินสะสม” ในวันท่ี 10 – 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมลาํปางเวียงทอง

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐประจําป 2564” ระหวางวันท่ี 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีระหวางกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 และ

บันทึกบัญชีและการจัดทํารายการการเงินแบบใหมหลังจากปดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใชในปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6

 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทอบแลนด อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

10 นางปยะมาศ  ไชยเมืองชืน ผูอํานวยการกองคลัง 

11 นางสาวดวงพร ดุกลา นักวิชาการเงินและบัญชี



โครงการฝกอบรมหลักสูตร ปญหาและแนวทางแกไขการเบิกจาย การใชจายเงินสะสมการจัด

งาน การจางเหมาบริการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสรางใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 - 27 ธันวาคม 2563 ณ 

โรงแรมเวียงลคอร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐประจําป 2564” ระหวางวันท่ี 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 และ

บันทึกบัญชีและการจัดทํารายการการเงินแบบใหมหลังจากปดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใชในปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6

 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทอบแลนด อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

13 นายบรรจง  เครือวัลย เจาพนักงานพัสดุ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 และ

บันทึกบัญชีและการจัดทํารายการการเงินแบบใหมหลังจากปดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใชในปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6

 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทอบแลนด อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 วาง นักวิชาการพัสดุ

12 นางสาวพรทนา เนิ่นแฝก นักวิชาการคลัง



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX

 3000 ) รุนท่ี 24 ระหวางวันท่ี 16-19 มกราคม 2564 ณ โรงแรม    ริเวอรโซด

กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น หลักสูตร “ปญหาและแนวทางแกไขการปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 การคํานวณภาษี การประเมินราคา การคัดคาน

การประเมิน การอายัด การจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีคางจายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สราง การอุทธรณการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางวันท่ี 2 – 4 เมษายน

 2564 ณ โรงแรมเวียงลคอร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 และ

บันทึกบัญชีและการจัดทํารายการการเงินแบบใหมหลังจากปดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใชในปงบประมาณ 2564 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6

 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทอบแลนด อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานทองถ่ิน การคํานวณคาวัสดุมวลรวม

ตอหนวยของงานกอสรางอาคารการคาํนวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost ) ของงานทาง

สะพานและทอเหลี่ยม และงานชลประทาน ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง

กอสรางของทางราชการ รุนที่ 1 ระหวางวันท่ี 19 -21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโลตัส

ปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

โครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟงความคดิเห็นประกอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญวาดวยการผัง

เมือง ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดนิ ใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในวันพุธ ท่ี 23 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเจาทา

ภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ฝกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพองคความรูเกี่ยวกับการกํากับโรงงาน จําพวกที่ 1 และ 2 แก

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ในวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2564 ณ หอง

ประชุมจิตบัวคํา 1 โรงแรมบุษยน้ําทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX

 3000) รุนท่ี 24 ระหวางวันท่ี 16-19 มกราคม 2564 ณ โรงแรม    ริเวอรโซด 

กรุงเทพมหานคร

15 นางสาวนิภา  ยอดดี เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

16 ผูอํานวยการกองชางนายบัณฑิต ตัวจริง



16 นายบัณฑิต ตัวจริง ผูอํานวยการกองชาง

อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย การถายโอนภารกิจกรมเจาทา / การเก็บคาตอบแทนรายป

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในวันอังคาร ท่ี 12 มกราคม  2564 ณ หองประชุม

สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

โครงการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑการเลือกตั้งทองถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียง พ.ศ. 2563 ประกาศกําหนด

ประเภทคาใชจายในการหาเสียง พ.ศ. 2563 เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น/

สมาชิกสภาทองถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม 2563 หลักการอนุมัติใหโอนงบประมาณ

และใชจายเงินสะสม” ในวันท่ี 10 – 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมลาํปางเวียงทอง

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

โครงการหลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงานทองถ่ิน การคํานวณคาวัสดุมวลรวม

ตอหนวยของงานกอสรางอาคารการคาํนวณคางานตนทุนตอหนวย (Unit Cost ) ของงานทาง

สะพานและทอเหลี่ยม และงานชลประทาน ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง

กอสรางของทางราชการ รุนที่ 1 ระหวางวันท่ี 19 -21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโลตัส

ปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

18                   วาง นายชางโยธา -

19 นายจักรภพ  ธรรมขันท เจาพนักงานธุรการ -

20 นางสาววาสิตา คุณธาราภรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสรางองคความรูความเขาใจ ในการควบคมุภายใน 

ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหลักการใชจาย

งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพแกประชาชนในทองถิ่น ระหวาง

วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอ

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

17 นายอรรถชัย มะโน นายชางโยธา 



พนักงานครูเทศบาล

1 นางนงคเยาว เมืองแมะ ครู

โครงการฝกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีระหวางกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ รุนที่ 4 ระหวางวันท่ี 23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

2 นางสุวิดา นิวันติ ครู

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ดวยเทคนิคการบริหารสมองสวนหนา 

(Executive Function :EF) และการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

(ระบบNISPA) ประจํา พ.ศ. 2564 รุนท่ี 15 ระหวางวันท่ี 16 - 19 กุมภาพันธ 2564 ณ 

โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

3 นางสายพิน ภูวังหมอ ครู -

4 นางพัฒนา สุรงครัตน ครู -

สรุปผลรอยละของการจัดสงบุคคลากรเขารับการอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 การสงเสริมใหบุคลากร ไดรับการอบรม เพ่ิมพูนความรู ตามแผนพัฒนาบุคลากร และ การจัดการองคความรู (คิดแบบตามจํานวนพนักงานเทศบาล ที่มีคนครอง)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีอัตรา ตําแหนง ทั้งหมด 24 อัตรา  มีคนครอง 21 อัตรา วาง 3 อัตรา  สงคนอบรม 15  อัตรา

คิดเปนรอยละ การสงคนเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู ของบุคลากรท่ีมีคนครองทั้งหมด  เทากับ 71.43         (15X100/21)

2 ตําแหนงท่ีไมไดสงเขาอบรม คือ เปนตําแหนงวาง  และ บางตําแหนง ยกเลิกกิจกรรมการอบรม เนื่องจากสถานการณ โควิด 19

ตําแหนงวาง ถึง 30 กันยายน 2563 (3 อัตรา) 

1. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

2. ตําแหน นายชางโยธา 

3. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ


