
ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล สถานที่อบรม วนัที่อบรม

ประชมุสัมนาทางวชิาการ เร่ือง"อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยทุธศาสตร์ สมาคมขา้ราชการ โรงแรมลองบีชชะอ า  

ชาติ 20 ปี" ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชา่งตามมาตรฐานวชิาชพีวศิวกรรม และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยอ์บรมคลอง 1 ต าบลคลองหนึ่ง

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
1. นางนิชชยา           อนิพิรุด หัวหน้าส านักปลัด
2. นางเสาวลักษร์       มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน

ประชมุสุดยอดผู้น าชถมุชนท้องถิ่นวาระ : "ลดปัจจะยเส่ียงสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุน 3. นายชชัวาล           กอ้นทอง เจา้พนักงานธรุการ ห้อง Royal Jubilee 

เพิ่มปัจจยัสุขภาวะ"( Community Key Actors Summit :Reducing การสร้างเสริมสุขภาพ 4. นางสาวมยรีุ          ครุขยนั คนงานทั่วไป ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชมุ

Health Risk Factors, Enhancing Health Reinforcing Factors ) (สสส.) 5. นางสาวจรินันท์      ต๋ันเต๋ พนักงานจา้งเหมา อมิแพคเมอืงทองธานี  กรุงเทพฯ
6. นางสาวเนตรนภา    อ าพร พนักงานจา้งเหมา
7. นายเศรษฐศาสตร์    สีสด พนักงานจา้งเหมา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข และขอ้ ส านักงานส่งเสริม
4 บัญญติท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การปกครองส่วนท้องถิ่น เจา้พนักบริหารงานทั่วไป โรงแรมล าปางเวยีงทอง จงัหวดัล าปาง

จงัหวดัล าปาง

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรแนวทางป้องกนัการทุจริต แนวทางการ สมาคมขา้ราชการ 

เบิกจา่ยเงินงบประมาณ และเทคนิคการบริหารจดัซ้ือจดัจา้งและการ          พนักงานลูกจา้ง อปท.จ.ล าปาง

อบรมหลักสูตร "กลยทุธเพิ่มประสิทธภิาพการปฎิบัติหน้าที่ของ ส านักงานส่งเสริม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และชา่งผู้ควบคุมงานในมาตรฐานการ การปกครองส่วนท้องถิ่น 1. นายเจริญ    โสพันธ์ ผู้อ านวยการกองชา่ง

ตรวจสอบโครงสร้างงานกอ่สร้างของ อปท. จงัหวดัล าปาง
7 อบรมส าหรับผู้บริหาร และบุคคลากรด้านการชา่งของ อปท. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 โรงแรมศิรินาถการ์เด้น

ประจ าปปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เชยีงใหม่) จงัหวดัเชยีงใหม่

โครงการ"ท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวยัในชมุชน" ส านักงานทกองทุนสนับสนุน 1. นางเสาวลักษณ์   มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน โรงแรมเวยีงลคอร
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2. นางสาวจรินันท์  ต๋ันเต๋ พนักงานจา้งเหมา อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง

โครงการ แนวทางการเบิกจา่ยงบประมาณ และเทคนิคการบริหาร สมาคมขา้ราชการ โรงแรมล าปางเวยีงทอง

และการจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารพัสดุ อปท. พนักงานลูกจา้งของ อปท. อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกบัการด าเนินการ องค์การบริหารส่วน โรงแรมล าปางเวยีงทอง
ทางละเมดิของเจา้หน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จงัหวดัล าปาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2562

2 23 - 26 พฤศจกิายน 2561

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

1 10 - 12 ตุลาคม  พ.ศ.2561

1. นายนพพงษ์   สิงห์แกว้ นายชา่งโยธา

3 - 5  ตุลาคม พ.ศ. 2561

1. สิบต ารวจตรีสุบิน จนีา ปลัดเทศบาล

 นักทรัพยากรบุคคล10 1. นางพิมประภาภรณ์   แกว้งาม 26 - 27 พฤศจกิายน 2561

1. สิบต ารวจตรีสุบิน จนีา ปลัดเทศบาล

3

1. นางสุชญัญา  ไชยสงัด 12 - 13 พฤศจกิายน 2561

22 - 24 พฤศจกิายน 2561 5

22 - 24 พฤศจกิายน 25619

6 26 - 27 ตุลาคม 2561 โรงแรมล าปางเวยีงทอง จงัหวดัล าปาง

โรงแรมล าปางเวยีงทอง จงัหวดัล าปาง

1. นายนพพงษ์   สิงห์แกว้ นายชา่งโยธา 29 - 31 มกราคม 2562

19 - 20 พฤศจกิายน 25618

1. นางนิชชยา  อนิพิรุด หัวหน้าส านักปลัด



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม
11 อบรมปรับปรุงบัญช ีการปิดบัญช ีการจดัท ารายงานประจ าปี และ กรมส่งเสริม โรงแรมรีเวอร์ไซค์

หมายเหตุประกอบการเงินในระบบ คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laat) การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯ

ประจ าปี 2562
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการใชแ้ละซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่นสารเคมทีีใช้ ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อจงัหวดัล าปาง 1. นายมนตรี   ค าฟู ห้องประชมุศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ

ในงานสาธารณสุขส าหรับบุคลากร ของ อปท." 2. นายพลากร  แกว้มามอื จงัหวดัล าปาง
ประชมุคณะท างาน เพื่อพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสม ส านักงานปลัด 1. สิบต ารวจตรีสุบิน จนีา ปลัดเทศบาล ห้องประชมุ 302 ชั้น 3 
 และความจ าเป็นในการใชจ้า่ยเงินของแผนการ/โครงการที่จงัหวดั ส านักนายกรัฐมนตรี 2. นายประพัฒน์   เยาวรัตน์ เจา้พนักงานป้องกนัฯ ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 3. นายอนุวตัร      เหมอืนโต คนงานทั่วไป

อบรมเชงิปฏิบัติการ การจดัท าฐานขอ้มลูเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยทุธศาสตร์พัฒนาประเทศ 1. นางสนธยา    เพ็งพิมพ์ ผู้อ านวยกองคลัง โรงแรงรอยลัริเวอร์ บางพลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส าหรังบุคลากรของ อปท. ที่มหีน้าที่ในการ 2. นางพัทธนันท์   รักดิษสกลุ นักวเิคราะห์นโยบายฯ กรุงเทพฯ

บันทึกขอ้มลูในระบบสารสนเทศ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวดิัการสังคม มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

และงานพัฒนาชมุชนในบริบท การบริหารจกัการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ และชมรมพัฒนาชมุชนองค์กรปกครอง

เบี้ยคนพิการและเงินสงเคาะห์ผู้ป่วยเอดส์ ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

อบรมเชงิปฏิบัติการ "การเขยีนแผนการจดัประสบการณืที่สอดคล้อง สมาคมครูและบุคลากรทางกาศึกษา โรงแรมล าปางเวยีงทอง

กบัหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560" ปฐมวยัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู คศ.2 อ.เมอืง  จ.ล าปาง 01  ธนัวาคม 2561

จงัหวดัล าปาง
ประชมุสัมนา หัวขอ้ "นายจา้งมหีน้าที่น าส่งเงิน ตาม พรบ. กยศ. 1. นางพิมประภาภรณ์   แกว้งาม นักทรัพยากรบุคคล ศูนยก์ฬีาเฉลิมพระเกยีติ
พ.ศ.2560" 2. นางกชพร        ป้องสมาน นักวชิาการคลัง มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้จ.เชยีงใหม่
โครงการพฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชงิปฏิบัติการ สถาบันบริการวชิาการ โรงแรมล าปางเวยีงทอง
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น แห่งมหาวทิยาลัยราชมงคลอสีาน อ.เมอืง  จ.ล าปาง
ประชมุและสัมนาทางวชิาการ ประจ าปี 2562 คร้ังที่ 1/2562 สมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่ง 1. นายธรรมรักษ์   เชยีงพรหม นายกเทศมนตรี ณ ศูนยป์ระชมุแสดงสินค้านานาชาติ
ภายใต้หัวขอ้ "การบริหารงานท้องถิ่นให้เกดิประสิทธภืาพสอดคล้อง  ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 2. นายชาญยทุธ   ไชยยานนท์ ประธานสภาเทศบาล เฉลิมพระเกรียติ 7รอบพระชนมพรรษา
กบัยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580" 3. สิบต าตรวจตรีสุบิน  จนีา ปลัดเทศบาล ต. ชา้งเผือก  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่
โครงการ"ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน ส านักงานรับรองมาตรฐาน 1. นายมงคล   แผ่นค า รองนายกเศมนตรี ณ เรือนคุ้มภูค า โรงแรมคุ้มภูค า
ต้นสังกดั เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบักรอบแนวทางการ และเมนิคุณภาพการศึกษา 2. นางมยรีุย ์  ขดัเรือน  ครู คศ.2 อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่ 4  มกราคม 2562
ประเมนิคุณภาพภายนอก"ของ สมศ.และ กท.ที่เกี่ยวขอ้ง (องค์กรมหาชน) 3. นางสาวติรี   พุทธราช ครู คศ.2

พนักงานจา้งเหมา

13

14

15 25 - 27 มกราคม 2562นักพัฒนาชมุชน1. นางเสาวลักษณ์   มะโนนัย โรงแรมคุ้มภูค า  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่

1. นางมยรีุย ์  ขดัเรือน  

29 พฤศจกิายน 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. นางพิมประภาภรณื   แกว้งาม นักทรัพยากรบุคคล 7 - 8 มกราคม 2562

19 16 - 18 มกราคม 2562

20

18

16

17 กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา

21 - 22 มกราคม 2562

2 - 4 ธนัวาคม 2561

12

1. นางกชพร   ป้องสมาน นักวชิาการคลัง

12 - 13 ธนัวาคม 2561

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

12  ธนัวาคม 2561

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2562



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม

อบรมคณะกรรมการศูนยย์ติุธรรมชมุชน รุ้นที่ 12  โรงแรมคุ้มภูค า
อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่

1. สิบต ารวจตรีสุบิน   จนีา ปลัดเทศบาล โรงแรมดิเซ็น  เพลส น่าน

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือขา่ยเมอืงส่ิงแวดล้อมยั้งยนื 2. นางมยรีุ        ครุขยนั พนักงานจา้งทั่วไป อ.เมอืง  จ.น่าน
3. นางสุชญัญา   ไชยสงัด นักจดัการงานทั่วไป

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1. นางนิชชยา    อนิพิรุด หัวหน้าส านักปลัด
ประชมุเชงิปฎิบัติการชี้แจงและส่งเสริมการน าเกณฑ์ชี้วดัไปใช้ โดยส านักงาทรัพยากรและ 2. นางสุชญัญา   ไชยสงัด นักจดัการงานทั่วไป ห้องประชมุองค์การบริหารจงัหวดั
ในการพัฒนาเมอืงส่ิงแวดล้อมยั้งยนืระดับจงัหวดั ส่ิงแวดล้อม จงัหวดัล าปาง 3. นายอดุม       จ าปา ก านันต าบลไหล่หิน ล าปาง อ.เกาะคา จ.ล าปาง

4. นายน าชยั     บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หู่ที่ 2
5. นายทรงพล   โยสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หู่ที่ 5

สัมมนาเชงิปฏิบลัติการ "การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่สังคมเป็นเลิศ         ห้องประชมุ องค์การบริหาร

ยคุไทยแลนด์ 4.0"              ส่วนจงัหวดัล าปาง
25 จดัเวที"การน าเสนอผลงานวจิยัเชงิพื้นที่ภายใต้ดครงการวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง 1. นางนิชชยา    อนิพิรุด หัวหน้าส านักปลัด

นวตักรรมการจดัการตนเองของชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่ 2. นางสุชญัญา   ไชยสงัด นักจดัการงานทั่วไป
3. นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน
4. นางสาวจริะนันท์  ต๋ันเต๋ พนักงานจา้งเหมา
5. นายอดุม      จ าปา ก านันต าบลไหล่หิน มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง 8  กมุภาพันธ ์ 2562
6. นางสุภา       เตวี สารวตัรก านัน
7. นายน าชยั     บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
8.นายทรงพล     โยสิทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
9. นางเยน็         มะโนนัย นักเรียนผู้งอายุ
10. นายวรราภรณ์    จ าปา นักเรียนผู้งอายุ

การพัฒนาศักยาพ "การปฏิบัติงานด้านสวสัดิการสังคม และงานพัฒนา ศูนยว์จิยัและพัฒนาการส่ือสาร โรงแรมคุ้มภูค า
26 ชมุชนในบริบท การบริหารจดัการเบี้ยยงีชพีผู้สูงอาย ุเบี้ยความพิการ การเมอืง ม.สุโขทัยธรรมธริาช นางเสาวลักษณ์  มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่ 15-17  กมุภาพันธ ์2562

และเงินสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์" และอบรมพัฒนาชมุชน อปท.
การประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมเดอะลอฟท์  รีสอทร์ท

การจดัท าราคากลาง งานกอ่สร้างในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ กรุงเทพฯ

23 16 มการาคม 2562

21 1. นายธนบัตร   จกัรค า สมาชกิสภาเทศบาล 16 - 18 มกราคม 2562กระทรวงยติุธรรม

1. นางสาวพิชญา พัตราภรณ์วโิรจน์ เจา้พนักงานพัสดุ

24 1. นายมงคล   แผ่นค า รองนายกเทศมนตรีส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัล าปาง 16 มกราคม 2562

27 21 - 22   มกราคม  2562

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 13 - 15 มกราคม 256222

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง
ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2562



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม
28 โครงการ "จงัหวดัล าปางเคล่ือนที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ท้องถิ่นจงัหวดัล าปาง 1. สิบต ารวจตรีสุบิน   จนีา ปลัดเทศบาล วดัโป่งร้อน ต.ใหมพ่ัฒนา อ.เกาะคา             7  กมุภาพันธ ์2562

30 ประชมุเชงิปฏิบัติการ "มหัศจรรย1์,000วนัแรกของชวีติสู่วยัเรียนอยา่ง ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่ 1. นางมยรีุย ์    ขดัเรือน ครู โรงแรใอโมร่าท่าแพ  จ.เชยีงใหม่           14-15  กมุภาพันธ ์2562
มคุีณภาพ กลุ่มอนามยัแมแ่ละเด็ก 2.นางสาวติรี   พุมธราช ครู
ประชมุวชิาการสันนิบาตรเทศบาลภาคเหนือประจ าปี2562 สมาคมสันนิบาต 1. นายธรรมรักษ์   เชยีงพรหม นายกเทศมนตรี โรงแรมการิน อ.หมากแขง้
คร้ังที1่/2562 ภาคเหนือ 2. นายชาญยทุธ   ไชยยานนท์ ประธานสภาเทศบาล อ.เมอืง จ.อดุรธานี

3. สิบต ารวจตรีสุบิน   จนีา ปลัดเทศบาล

ฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเบิกจา่ย ฉบับที่ 4
พ.ศ.2562/พรบ.วนิัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.2561 สถาบันบริการวชิาการแห่ง ห้องประชมุเวยีงแกว้

และการปฏิบัติตามกฏระเบียบการเดินทางไปราชการของ จนท.อปท. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล นักวชิาการคลัง โรงแรมล าปางเวยีงทอง

การเขา้รับการฝึกอบรม ค่าเชา่บ้าน การจดังานประเพณีของ อปท.  อสีาน อ.เมอืง  จ.ล าปาง

ฉบับใหม(่ฉบับใหม)่ แนวทางแกไ้ขระเบียบอื่นๆของ อปท.
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพมาตรฐานการบัญชขีองภาครัฐ 1. นางสาวศุวมิล   วงค์บุตร นักวชิาการเงิน-บัญชี ห้องปรถชมุองค์การบริหาร

2. น.ส.พิชญา   พัตราภรณ์วโิรจน์ เจา้พนักงานพัสดุ ส่วนจงัหวดัล าปาง

ประชมุวชิาการสันนิบาตรเทศบาลภาคเหนือประจ าปี 2562 สมาคมสันนิบาต 1 นายธรรมรักษ์   เชยีงพรหม นายกเทศมนตรี ศูนยป์ระชมุและอสดงสินค้านานาชาติ

คร้ังที่ 2/2562 แห่งประเทศไทย 2.  นายชาญยทุธ   ไชยานนท์ ประธานสภา เฉลืมพระเกยีติ 19-21 มถินุายน  2562
3. สอบต ารวจตรีสุบิน   จนึา ปลัดเทศบาล อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

สัมมนาหารแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 1. นางพัทธนันท์  รักษ์ดิฐสกลุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน โรงแรมบุษยน์้ าทอง 

ชอง ผู้บริหาร อปท. ส านักงาน ปปช. 2.นางสาวเนตรนภา  อ าพร พนักงานจา้งเหมา อ.เมอืง   จ.ล าปาง 5  มถินุายน  2562

36 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 16" สถาบันพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนักงานเจา้หน้าที่ ห้องเวยีงแกว้ 1. นางสนธยา   เพ็งพิมพ์ ผุ้อ านวยการคลัง ห้องเวยีงแกว้ โรงแรมล าปางเวยีงทอง

ที่เกี่ยวขอ้งการจดัเกบ็ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 2562และเทคนิค โรงแรมล าปางเวยีงท้อง 2. นางฉนัท์หทัย   ค าสาร นักวชิาการจดัเกบ็รายได้ อ าเภอเมอืง   จงัหวดัล าปาง
การจดัเกบ็ภาษีป้ายให้มปีระสิทธภิาพใน จ.ล าปาง

การประชมุเชงิปฎิบัติการแนวทางส่งเสรืมสร้างหลักประกนัความมั่นคง ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ของครอบครัว ความมั่นคงของมนุษย ์ล าปาง

มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

37

34

1. นางกชพร  ป้องสมาน 9-10  มนีาคม 2562

นักพัฒนาชมุชน มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง1. นางเสาวลักษณ์   มะโนนัย

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2562

31

32

33

38

1. นางพิมประภาภรณ์  แกว้งาม นักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 ม.ิย.-26 ก.ค. 2562

โรงแรมเวยีงลคอร1. นางเสาวลักษณ์   มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน 12 - 13  มถินุายน  2562

10 - 11  มถินุายน  2562

24 พฤษภาคม  2562

35

โครงการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรใน อปท.29 25-29 มนีาคม 2562

4-6 มนีาคม 2562

สนง.อปท.ล าปาง



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม
โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ "ระบบศูนยบ์ริการขอ้มลูบุคคลกรท้องถิ่น 1. นางพิมประภาภรณ์  แกว้งาม นักทรัพยากรบุคคล โรงแรมล าปางเวยีงทอง
แห่งชาติประจ าปี 2562"

การอบรมสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกนัการทุจจริต โรงแรมเวยีงลคอร

ปละประพฤติมชิอบ อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเชยีงใหม่
โครงการฝึกอบรมบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียม โรงแรมสีดารีสอร์ท
ความพร้อมรองรับการจดัเกบ็ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1. สิบต ารวจตรีสุบิน   จนีา ปลัดเทศบาล จงัหวดันครนายก 17  มถินุายน  2562

โครงการศูนยเ์รียนรู้การปรับสภาพบ้าน ส าหรับคนพิการ 1. นายเจริญ    โสพันธ์ ผู้อ านวยการกองชา่ง โรงแรมบุษยน์้ าทอง

โดยชมุชนท้องถิ่น 2. นางเสาวลักษณ์    มะโนนัย นักพัฒนาชมุชน อ.เมอืง  จ.ล าปาง

1. สิบต ารวจตรีสุบิน   จนีา ปลัดเทศบาล

24 - 25  มถินุายน  2562

เทศบาลต าบลเสริมงาม42

40

39 ส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัล าปาง

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

11- 12  กรกฎาคม   2562

26  มถินุายน  2562

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2562

ส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัล าปาง

41












