
แบบสรุปร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ที ่ ชื่อ – สกุล เลขที่ตำแหน่ง หลักสูตรที่เข้าอบรม หมาย

เหตุ 
1 นางสุกัญญา  หลายแห่ง 33-2-00-1101-001 

ปลัดเทศบาล 
โครงการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง
ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.  
2561   ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

 

2 น.ส.สายธาร  ธรรมปัญญา 33-2-01-2101-001 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนของ
สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
โครงการที่ต้องใช้เงินและโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่ต้องใช้เงินเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561  ณ 
โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

3 น.ส.อรณิชา  แสงศรีจันทร์ 33-2-01-3103-001 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ E-plan และแนวทางปฏิบัติใหม่ตามร่าง
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนฯ (One plan)
พร้อมกับเทคนิคการจัดทำ/การทบทวน/การ
เพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับปัจจุบัน) ระหว่างวันที่ 9-11 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

 

 



แบบสรุปร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรม 
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เหตุ 
4 น.ส.ดนิตา  ชิตพรสกุล 33-2-01-3801-001 

นักพัฒนาชุมชน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนของ
สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
โครงการที่ต้องใช้เงินและโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่ต้องใช้เงินเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561  ณ 
โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

5 นางกุลนิภา  ใจวังโลก 33-2-01-3102-001 
นักทรัพยากรบุคคล 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร ความก้าวหน้าและเทคนิคการเลื่อน
ระดับตาม มติ ก.กลาง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 3-4 
พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงแรมเอ็ม  บูทีค   
รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

6 นายมานิตย์  จันทร์ต๊ะวัง 33-2-01-3105-001 
นิติกร 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค
วิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์การยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 8-9 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

7 น.ส.บรรณสรณ์  ชัยชนะ 33-2-01-4101-001 
เจ้าพนักงานธุรการ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการภายในและภายนอก การร่างหนังสือ
ราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบ
หนังสือราชการ การกำหนดชั้นความเร็ว ชั้น
ความลับ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม 
และการทำลายหนังสือราชการในบทบาทงาน
ธุรการแบบมืออาชีพภายใต้ระเบียบงานสาร
บรรณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 



แบบสรุปร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรม 
ประจำปีงบประมาณ 2562 
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เหตุ 
8 น.ส.ศจิษฐา  บุญทา 33-2-04-2102-001 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
กระบวนการดำเนินการจัดเก็บภาษี การ
คำนวณภาษี การจัดทำเอกสารและการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษี
ป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย   ระหว่างวันที่ 1-
4 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 
กรุงเทพมหานคร 

 

9 น.ส.ดาราวรรณ์  วงศ์หงษ์ 33-2-04-3201-001 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม
ในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
e-LAAS (ฝึกปฏิบัติจริง) ระหว่างวันที่ 13-15
กันยายน  2562  ณ  โรงแรมแกรนด์รูม      
อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

10 นางเยาวลักษณ์  จูโต 33-2-04-3204-001 
นักวิชาการพัสดุ 

โครงการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง
ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.  
2561   ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 
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เหตุ 
11 น.ส.อ้อมใจ  จันทะบุตร 33-2-04-3203-001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
กระบวนการดำเนินการจัดเก็บภาษี การ
คำนวณภาษี การจัดทำเอกสารและการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษี
ป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย   ระหว่างวันที่ 1-
4 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 
กรุงเทพมหานคร 

 

12 น.ส.ดาราวรรณ์  วงศ์หงษ์ 33-2-04-3201-001 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม
ในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
e-LAAS (ฝึกปฏิบัติจริง) ระหว่างวันที่ 13-15
กันยายน  2562  ณ  โรงแรมแกรนด์รูม      
อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

13 นางเยาวลักษณ์  จูโต 33-2-04-3204-001 
นักวิชาการพัสดุ 

โครงการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง
ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.  
2561   ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 
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เหตุ 
14 นายปราโมทย์  จั่นสกุล 33-2-05-2103-001 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
โครงการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการ การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง
ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.  
2561   ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

 

15 นายศุภวิชญ์  ตนภ ู 33-2-05-4701-001 
นายช่างโยธา 

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ สำรวจข้อมูล
ภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ท
โฟนและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบน
ระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง  ระหว่างวันที่ 18-21
ธันวาคม  2561 ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์      
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

16 น.ส.มัลลิกา  อุตตะมา 33-2-01-3601-001 
นักวิชาการสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค
วิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์การยกร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2553 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560  ระหว่างวันที่ 8-9 มถิุนายน  2562   
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

17 น.ส.ปัทมาวดี  คันธแสนยศ 33-2-01-3803-001 
นักวิชาการสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 2-4
สิงหาคม  2562   ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 


