
หลักสูตร ว/ด/ป
1 นายศิริมงคล  ค าดี ปลัด อบต.ทรายขาว 1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทอ้งถิน่ 4.0 6 - 10 เม.ย. 62 สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่

(chief Executives of loval) จังหวัดปทมุธานี

2. อบรมการบริหารราชการทอ้งถิน่ภายใต้พระราชบญัญัติทอ้งถิน่ 5 - 8 ก.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดชียงใหม่

ทีก่ าหนดใหม่ รุ่นที ่27 

3.อบรมโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานทอ้งถิน่เพือ่พฒันา 19 - 20 ก.ย. 62 โรงแรมเอ็มบทูคิ รีสอร์ท เชียงราย

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหแ้ก่อปท.จังหวัดเชียงราย

2 ธนทั  อธิภัทร์กุล รองปลัด อบต.ทรายขาว 1. โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ 8-พ.ค.-62 โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์สปา 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA) ประจ าป ี2562 จังหวัดเชียงราย

2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพฒันาเด็กและเยาวชนใน 1 - 4 ก.ย. 62

ระดับทอ้งถิน่ใหส้อดคล้องตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ

ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560-2562

3 นางปรียากานต์  วรรณเพญ็ศรี นกัวิชการตรวจสอบภายใน 1. อบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 26 ม.ีค. 62 - 29 เม.ย. 62 สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่

หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที ่4 จังหวัดปทมุธานี

4 นางอรุณทพิย์  พฒุเนยีม หวัหนา้ส านกัปลัดฯ 1.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่การพฒันาแผนปฏิบติัการปอ้งกัน 16 - 17 ต.ค. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตส์ลิส คอนเวนชั่น

การทจุริตใหไ้ด้มาตรฐาน นนทบรีุ

2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิงานของศูนย์ปฏิบติั 2 พ.ย. 61 โรงแรมโพธ์ิวดลรีสอร์ท แอนด์ สปา 

การสุขกายหนึง่เดียวผ่อดีดีระดับต าบลในพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

3. โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 14 พ.ย. 61 โรงแรมเอ็มบทูคิรีสอร์ เชียงราย

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทนุทีเ่กี่ยวข้อง 21 พ.ย. 61 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

กับอปท.

บัญชีสรปุการเข้ารบัการฝึกอบรมที่มเีน้ือหาสอดคล้องกับต าแหน่ง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ล าดับที่  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม หมายเหตุ



หลักสูตร ว/ด/ป
4 นางอรุณทพิย์  พฒุเนยีม หวัหนา้ส านกัปลัดฯ 5. ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 26 - 27 พ.ย. 61 ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง

 อบจ.เชียงราย

6. ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการอบรมเครือข่าย29 - 30 พ.ย. 61 อบต.ม่วงค า
oscc อ าเภอพาน
7. อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การเร่งรัดการท ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ 18 ธ.ค. 61 โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไชต์
ระบบภายใต้โครงการเพิม่ศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะทีต้่นทาง
ของศูนย์สาธิตการเรียนรู้การจัดการวัสดุทีเ่หลือใช้
8. อบรมสัมมนา/ศึกษาดุงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 27 ธ.ค. 61 โรงแรมเอ็มบทูคิรีสอร์ เชียงราย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จังหวัดเชียงราย
9. โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนนิงานกองทนุหลักประกัน 16 ม.ค. 62 โรงแรมเชียงรายแกนด์รูม จังหวัดเชียงราย
สุขภาพและ LTC : ระบบข้อมูลและการรายงานผล
10. อบรมโครงการเพิม่ศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะต้นทางและ 27 ม.ีค. 62 โรงแรมเอ็มบทูคิรีสอร์ เชียงราย
พฒันาศูนย์สาธิตการเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

5 นายฐิติวัฒน ์ รักแม่ นกัวิเคราะหน์โยบายฯ 1. โครงการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ภายใต้ 18 -20 เม.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณตามแนวทางทีส่ านกังบ
ประมาณก าหนด รุ่นที ่17 
2. โครงการอบรม การจัดท าข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 4 -7 ก.ค. 62 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2563 /การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่/การเบกิจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

6 นางเรียม  คุณาธรรม นกัทรัพยากรบคุคลฯ 1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการด าเนนิการ 26 ธ.ค. 61 อบจ.เชียงราย
สรรหาสายบริหารกรณีไม่มีบญัชีฯ

ล าดับที่  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
     หลักสูตรการฝึกอบรม

หมายเหตุ



หลักสูตร ว/ด/ป
6 นางเรียม  คุณาธรรม นกัทรัพยากรบคุคลฯ 2. ประชุมการติดตามประเมินผล โครงการศูนย์บริการข้อมูล 15 ม.ค. 62 อบจ.เชียงราย

บคุลากรทอ้งถิน่แหง่ชาติ ระยะที ่2
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการประเมินผลข้าราชการ 6 - 9 ม.ค. 62 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.
หรือพนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
4. ประชุมและรองรับการตรวจนเิทศงานเกี่ยวกับการบริหาร 14 ก.พ. 62 อบจ.เชียงราย
งานบคุคลทางการศึกษาทอ้งถิน่ฯ

7 นางสุนย์ี  โพธิปญัญา นกัพฒันาชุมชนฯ 1. โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 14 พ.ย. 61 โรงแรมเอ็มบทูคิรีสอร์ เชียงราย
2. ร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 26 - 27 พ.ย. 61 ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง

 อบจ.เชียงราย
3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการอบรมเครือข่าย29 - 30 พ.ย. 61 อบต.ม่วงค า
oscc อ าเภอพาน
4. อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การเร่งรัดการท ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ 18 ธ.ค. 61 โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไชต์
ระบบภายใต้โครงการเพิม่ศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะทีต้่นทาง
ของศูนย์สาธิตการเรียนรู้การจัดการวัสดุทีเ่หลือใช้
5. อบรมสัมมนา/ศึกษาดุงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 27 ธ.ค. 61 โรงแรมเอ็มบทูคิรีสอร์ เชียงราย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จังหวัดเชียงราย

8 นางสาวนฤมล  ทา้วค าหล่อ นติิกร 1.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่การพฒันาแผนปฏิบติัการปอ้งกัน 16 - 17 ต.ค. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตส์ลิส คอนเวนชั่น
การทจุริตใหไ้ด้มาตรฐาน นนทบรีุ
2. อบรมการบริหารราชการทอ้งถิน่ภายใต้พระราชบญัญัติทอ้งถิน่ 5 - 8 ก.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดชียงใหม่
ทีก่ าหนดใหม่ รุ่นที ่27 

9 นางวัชราพร  อริยะมั่ง นกัจัดการงานทัว่ไปฯ 1. อบรมการบริหารราชการทอ้งถิน่ภายใต้พระราชบญัญัติทอ้งถิน่ 5 - 8 ก.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดชียงใหม่

ทีก่ าหนดใหม่ รุ่นที ่27 

ล าดับที่  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
     หลักสูตรการฝึกอบรม

หมายเหตุ



หลักสูตร ว/ด/ป
9 นางวัชราพร  อริยะมั่ง นกัจัดการงานทัว่ไปฯ 2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิงานของศูนย์ปฏิบติั 2 พ.ย. 61 โรงแรมโพธ์ิวดลรีสอร์ท แอนด์ สปา 

การสุขกายหนึง่เดียวผ่อดีดีระดับต าบลในพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทนุทีเ่กี่ยวข้อง 21 พ.ย. 61 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

กับอปท.

4. โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนนิงานกองทนุหลักประกัน 16 ม.ค. 62 โรงแรมเชียงรายแกนด์รูม จังหวัดเชียงราย

สุขภาพและ LTC : ระบบข้อมูลและการรายงานผล
10 นางศิวตา  เตชะเนตร ผู้อ านวยการกองคลัง 1. โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ 8-พ.ค.-62 โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์สปา 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA) ประจ าป ี2562 จังหวัดเชียงราย
11 น.ส.จิดาภา  วงค์เทีย่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทนุทีเ่กี่ยวข้อง 21 พ.ย. 61 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

กับอปท.
12 น.ส.จรรยา  ศรียอด นกัวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ 1. ประชุมชี้แจงตรวจเอกสารการปรับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2 พ.ค. 62 อบต.แม่ข้าวต้ม

2. โครงการฝึกอบรมการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ 26 - 30 มี.ค. 62 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ปงีบประมาณ 2562 รุ่นที ่4 
3. โครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเพือ่เพิม่ศักยภาพการจัดเก็บ 24- 25 มิ.ย. 62 โรงแรมเอ็ม บทูคิ รีสอร์ เชียงราย
ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่บคุคลของอปท. รุ่นที ่1

13 นางสาวศิรประภา  แดงตุ้ย เจ้าพนกังานธุรการฯ 1. โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ 8-พ.ค.-62 โรงแรมโพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์สปา 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA) ประจ าป ี2562 จังหวัดเชียงราย

ล าดับที่  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
     หลักสูตรการฝึกอบรม

หมายเหตุ


