
สรุปการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการเอง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ห้วงเวลา/สถานที่ด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบจ.เชียงราย 

ครั้งที่ 1 
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564  
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

หัวข้อ “ทักษะเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่องค์กร
สมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมที่ว่า หน้าที่ น่าท า” แบ่งการอบรม
ออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 
329 คน ดังนี้ 
– รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 102 คน 
– รุ่นที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 จ านวน 110 คน 
– รุ่นที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2564 จ านวน 117 คน 

 

2 โครงการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

– มกราคม 2564 
 
 
– มกราคม 2564 
– มีนาคม 2564 
– มีนาคม 2564 
 

– แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และคณะท างานจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
 
– ประชุมคณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร 
– ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร 
– ประกาศแผนการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management Action plan) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

– ค าสั่ง อบจ.เชียงราย ที่ 
247/64 ลงวันที่ 27 ม.ค. 
2564 
 
 
– ประกาศ อบจ.เชียงราย ลงวันที่ 
18 มี.ค. 2564 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม 
จังหวัดเชียงราย 

19 มีนาคม 2564  
ณ เอกโอชาสตาร์ฮอลล์  
สวนอาหารเอกโอชา 
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จัดการประชุมสัมนาทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2564  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25๐ คน มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๒๕๒ คน 
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โครงการอบรมหลักสตูรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย ครั้งที่ 1 
"ทักษะเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสงู ด้วยหลักธรรมที่ว่า หน้าที่ น่าท า" 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มนีาคม - 2 เมษายน 2564 
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสกั อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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ในการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย (ครั้งที่ 1) "ทักษะเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ด้วยหลักธรรมที่ว่า หน้าที่ น่าท า" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย และมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการท างาน ได้แก่ การบรรยายธรรมจากพระวิทยากร กิจกรรมฝึกปฏิบัติตามศูนย์การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒน ากาย 
พัฒนาจิต พิชิตงาน 

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) บรรยายธรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงาน ความว่า " ในการปฏิบัติงานนั้น เมื่อเริ่มท าต้องท าให้ดี
ที่สุดเบื้องหน้าสวยงามอย่างไร เบื้องหลังย่อมต้องสวยงามเช่นกัน การน าธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการท างานจะท าให้มีสติ สมาธิในการท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่
แล้วต้องท าให้สุดความสามารถและให้ดีที่สุด เมื่อนั้นจะกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของเรา เกิดความภาคภูมิใจและมีแรงผลักดัน แรงบันดาลใจให้สามารถสร้างสรรค์งานให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม" 
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โครงการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

                 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Knowledge Management : KM) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 
การประชุมคณะท างานจัดการความรู้ในองค์กร ด้วยความร่วมมือทุกส านัก/กอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการในการด าเนินการ จัดการควา มรู้ในองค์กรของทุก

ส่วนราชการ ณ ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย 
วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564  

ณ ห้องเอกโอชาสตาร์ฮอล์ ร้านอาหารเอกโอชาเชียงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

 

      
 

อบจ.เชียงราย จัดการประชุมสัมนาทางวิชาการ เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย มอบหมายให้นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย ต้อนรับนายภาษเดช หงส์ลด ารมภ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด
งานในครั้งนี้ ณ ห้องเอกโอชา สตาร์ฮอล สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัด มีหน้าที่ดูแลครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และเป็นหน่วยงานที่ต้องรับการ
ถ่ายโอนภารกิจงานผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรที่จะให้การสนับสนุนในการเตรียม
ความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562  

เพ่ือก าหนดรูปแบบการวางและจัดท าผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการด าเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนกระจายอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสัมมนา  ในครั้ง
นี้ได้รับความร่วมมือจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการเพ่ิมศักยภาพค วามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายขึ้น 
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การสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง วิศวกรโยธา นาย

ช่างโยธาทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๑ นายเทอดเกียรติ  สุกใส นักบริหารงานท้องถ่ิน  1. ประชุมสัมมนา "กฎหมายกระจายอ านาจทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ" ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๒ พ.ย.๖๓

     ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ  1. ประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจัดการ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นท่ี 51 อบรมระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - 

     มิถุนายน 2564

๒ นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม นักบริหารงานท่ัวไป  1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วันท่ี ๑ ธ.ค.๖๓ ณ โรงแรม

    เอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี (จัดโดยส านักงบประมาณ)

นางอ าพร  เรือนทราย  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันท่ี ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ต าบลริมกก

    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท.เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่ม

    ภาคเหนือ) วันท่ี ๘ เม.ย.๖๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยส านักงาน ป.ป.ช.)

 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันท่ี ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ต าบลริมกก

    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นางราตรี  ธงศรี  1. อบรมหลักสูตรอ านวยการท้องถ่ินระดับกลาง รุ่นท่ี 10 ระหวางวันท่ี 25 เมษายน - 4 มิถุนายน 2564 ณ สถาบัน

     พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๓ นางสาวยุพเรศ  กันทวี นักบริหารงานการคลัง  1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตร "การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในการรับเงิน และการ

   จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท." ระหว่างวันท่ี  ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๖๓ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค

   รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 2. สัมมนาวิชาการ เร่ือง เทคนิควิธีพัฒนารายได้ท้องถ่ินภายใต้สภาวะวิกฤต วันท่ี 23 เม.ย. 64

    ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม S.D. Avenue ป่ินเกล้า กรุงเทพมหานคร

 3. โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวกับการเงินการคลังของ อปท.ประจ าปี 

    พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี 17 - 21 พ.ค. 2564 ณ รร.Suvarnabhumi Ville Airport Hotel

 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย

1.2 กำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมแผนกำรฝึกอบรมของสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
      กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ 



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
    ระหว่างวันท่ี ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ต าบลริมกก

    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นางสาวชฎากาญจน์   สุรินทร์  1. โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

    ระหว่าง ๒ - ๔ พ.ค.๖๔ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

    (Electronic Certificate in Public Procurement : e - CPP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายอดิศร กาจินา  1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจสอบค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

     การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสมเพ่ือให้งบทดลองถูกต้อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ท่ีได้มาต้ัง

     แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท . เพ่ือการจัด

     รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑" รุ่นท่ี ๓ ระหว่าง

     วันท่ี ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๔  ณ โรงแรมวังค า  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๔ นายนรินทร์ หล้าตัน นักบริหารงานช่าง  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันท่ี ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ต าบลริมกก

    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๕ นายเกียรติคุณ   จันแก่น นักบริหารงานการศึกษา  1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันท่ี

    ๒๓ - ๒๕ พ.ย.๖๓  (จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

นางปัทมา      สมประสงค์  1. หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) รุ่นท่ี ๒๗ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร

     ท้องถ่ิน ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๗ พ.ย.๖๓ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน

    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๖ นายสุปินะ  จันระวังยศ นิติกร  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท.เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่ม

     ภาคเหนือ) วันท่ี ๘ เม.ย.๖๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยส านักงาน ป.ป.ช.)

๗ นางสาวกริชรีย์ สร้อยนาค นักจัดการงานท่ัวไป  1. อบรมหลักสูตร นักจัดการงานท่ัวไป รุ่นท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 19 เม.ย. - 15 พ.ค. 64 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

     ท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๘ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๙ นักประชาสัมพันธ์

๑๐ นายเอกสิทธ์ิ  สวัสด์ินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. โครงการอบรมสัมมนาการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ วิธีการ

   ทางงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน

   ต าบลล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นางสาวประภาพรรณ   พลเย่ียม  1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางติรยา     ทวิชาคณานุกร    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วันท่ี ๑ ธ.ค.๖๓ ณ โรงแรม

    เอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี (จัดโดยส านักงบประมาณ)

นายธนิต  อะทะวงษา  1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

   (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รุ่นท่ี ๑๔  ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมภาณุ

   รังสี โรงแรมริยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 2. โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร “IC3 Digital 

     Literacy Certification” รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ก.พ. 64

๑๑ นางรัตนาภรณ์   สีธิต่อม นักวิชาการคลัง  1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตร "การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในการรับเงิน และการ

    จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท." ระหว่างวันท่ี  ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๖๓ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค

    รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นางเกวลิน    กล้าหาญ  1. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

    ภาครัฐตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด" ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒  ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

    อ าเภอเมือง จังหวังเชียงราย



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๑๒ นางวิไลพร    ค าน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  1. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

นางสาวฐิติชญา   ย้อนใจทัน      ภาครัฐตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด" ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒  ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

     อ าเภอเมือง จังหวังเชียงราย

นางสาวมะลิวัลย์    ปัญญาชัย  1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจสอบค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

     การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสมเพ่ือให้งบทดลองถูกต้อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ท่ีได้มาต้ัง

     แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท . เพ่ือการจัด

     รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑" รุ่นท่ี ๓ ระหว่าง

     วันท่ี ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๔  ณ โรงแรมวังค า  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑๓ ต ำแหน่งไม่มีคนครอง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

๑๔ วิศวกรโยธา

๑๕ วิศวกรไฟฟ้า

๑๖ ต ำแหน่งไม่มีคนครอง วิศวกรเคร่ืองกล

๑๗ นายสันติชาติ  ชัยภมรฤทธ์ิ สถาปนิก  1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันท่ี

     ๒๓ - ๒๕ พ.ย.๖๓  (จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

นายชาลี  ชัยอนุพันธ์  1. อบรมหลักสูตร สถาปนิก รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 19 เม.ย. - 8 พ.ค. 64 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

     ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๑๘ นางสาวศิริพร  สุขสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษา  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ

    จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การด าเนินงานด้านการเงิน 

    การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท . ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มี.ค.๖๔

    ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นางอัญชัญ ใจสุข  1. โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร “IC3 Digital 

     Literacy Certification” รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 16 - 17 มี.ค. 64

 2.  อบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นท่ี 70 ระหว่างวันท่ี 25 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

     ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๙ นักวิชาการวัฒนธรรม

๒๐ นักพัฒนาชุมชน

๒๑ นักสังคมสงเคราะห์

๒๒ นักสันทนาการ

๒๓ นายบัณฑิต  ใจธรรม บรรณารักษ์  1. โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร “IC3 Digital 

     Literacy Certification” รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 16 - 17 มี.ค. 64

๒๔ ต ำแหน่งไม่มีคนครอง ศึกษานิเทศก์

๒๕ นักวิชาการสาธารณสุข

๒๖ พยาบาลวิชาชีพ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๒๗ นักพัฒนาการท่องเท่ียว

๒๘ นางสุจิญาญ์  เอ่ียมสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันท่ี ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓  ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ต าบลริมกก

    อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นางสาวนลิดา  ขัตติยะ  1. หลักสูตร "วิธีการและข้ันตอนการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ปัญหาการก าหนดและปรับปรุงต าแหน่งต่าง ๆ

     วิธีการจัดต้ังและปรับปรุงกองและฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๔ 

     ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวณัฐศิชญา  บัวดง  1. โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร “IC3 Digital 

     Literacy Certification” รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 16 - 17 มี.ค. 64

๒๙ นางสาวณฐพร     นวลตา นักวิชาการพัสดุ  1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตร "การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในการรับเงิน และการ

    จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท." ระหว่างวันท่ี  ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๖๓ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค

    รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 2. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท . (E-LAAS)  ตามมาตรฐาน

    การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔  ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ห้องธนบุรีฮอล์ 

    โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

นางสาววิลาวัลย์   วงศ์แก้ว  1. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท . (E-LAAS)  ตามมาตรฐาน

    การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔  ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๔ ห้องธนบุรีฮอล์ 

    โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

     (Electronic Certificate in Public Procurement : e - CPP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตรวจสอบค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

     การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสมเพ่ือให้งบทดลองถูกต้อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ท่ีได้มาต้ัง

     แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท . เพ่ือการจัด

     รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑" รุ่นท่ี ๓ ระหว่าง

     วันท่ี ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๔  ณ โรงแรมวังค า  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๓๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๓๑ ต ำแหน่งไม่มีคนครอง นักโภชนาการ

๓๒ นางสาวยุภาพร   เดชครอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

     ภาครัฐตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด" ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒  ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

     อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๓๓ นายศิริพงษ์   เช้ือเมืองพาน นายช่างโยธา  1. โครงการอบรมสัมมนาการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ วิธีการ

   ทางงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน

   ต าบลล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๓๔ นายช่างไฟฟ้า

๓๕ เจ้าพนักงานธุรการ

๓๖ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว

๓๗ นางสาวกาญจนา  จอมแปง เจ้าพนักงานพัสดุ  1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

    (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) หลักสูตร A๑  หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ

    ระหว่างวันท่ี  ๒๕ ก.พ. - ๒๕ เม.ย.๖๔

 2. การเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตส านึกในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  วันท่ี ๒๓ ก.พ.๖๔

    ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอเมืองเชียงราย

นายภัทรเดช  เทพวงศ์  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางวิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

    Government procurement : e-GP)  ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ E-Learning ช้ัน ๓

    อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย

นายมงคล   ทิพย์มณี  1. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท . (E-LAAS)  ตามมาตรฐาน

นายนิพนธ์   ค าไพโรจน์     การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔  ระหว่าง ๔ - ๗ ก.ค. ๖๔ ห้องธนบุรีฮอล์ 

    โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
นางสาววรวรรณ  จิตม่ัน  1. โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

นางสาวนครช  ไชยยานุภาพ     ระหว่าง ๒๕ - ๒๗ เม.ย.๖๔ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นางอัญชลี   ถุงแก้ว  1. โครงการฝึกอบรมการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

    ระหว่าง ๒ - ๔ พ.ค.๖๔ โรงแรมบียอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นางสาวเจนศิลา    เตมีศักด์ิ  1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

นายพีราภัสร์       มาณะศรี     (Electronic Certificate in Public Procurement : e - CPP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายศุภชัย          จันทิมา
นายชัชศ์ณัฐ  วงศ์ประเสริฐ
นางสาวพิมพ์พรรณ    บ้านสระ
นางสาวกาญจนา    ใจหาญ
นางอัญชบี           ถุงแก้ว
นางสาวกิตติพร     สร้อยสุวรรณ
นางมนฤดี          ปวงใจ
นางสาวนฤมล      สักเมือง
นางสาวกาญจนา   จอมแปง
นายภัทรเดช       เทพวงศ์
นางสาวเบญจวรรณ  เด็ดขาด

๓๘ นายพิพัฒน์    วงค์สืบ นายช่างเคร่ืองกล  1. โครงการอบรมเพ่ือออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะบ่อน้ าบาดาลและการอุดกลบ

   บ่อน้ าบาดาล ระดับ ๑ รุ่นท่ี ๒๕  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ๒๙ มี.ค.- ๒ เม.ย.๖๔ ณ โรงแรม

   คุ้มภูค า ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใม่

นายพงพันธ์   ผ่านวิริยะกุลชัย  1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ าบาดาลส าหรับ อปท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายพิพัฒน์   วงศ์สืบ    คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ -  ๒๕ มี.ค.๖๔ ณ โรงแรมเดอ ฮัก โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

   เชียงราย จัดโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๓๙ นายช่างส ารวจ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
๔๐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๑ นางสาวภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด  1. ฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ

นางสาวศิศิรา ศรีรักษ์     ใหม่ ระห่างวันท่ี ๒๑ - ๒๘ พ.ย.๖๓

๔๒ นางสุจิตรา        เพชรอาวุธ ครูผู้ช่วย/ครู (สายงานการสอน)  1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนา

นางสาวกรวิกา    กันทะสุข    การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจ าปีงบประมาณ

   พ.ศ.๒๕๖๔  ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ เม.ย.๖๔ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เบตบางกะปิ

   กรุงเทพมหานคร

นางน้ าผ้ึง   สาธรรม  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณี

นางกนกพร   ค าเรือง    เยียวยา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ระหว่างวันท่ี ๒ - ๖ เม.ย.๖๔

นางสาวอารีรัตน์  กันมูลทา    ณ โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางสาววชิรญาณ์  มานะ
นางอรวรรณ    วรรณสุข  1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือพัฒนาการจัด

นางสาวเบญจวรรณ   ปันแก้ว    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบ

   อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for

   Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๓๐ เม.ย.๖๔

นายชัชวาล      แซ่วอ  1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือพัฒนาการจัด

นายนิติศักด์ิ     เรือนสอน    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบ

   อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for

   Languages : CEFR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ พ.ค.๖๔

นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี  1. โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๘ พ.ค.๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ/ฝึกอบรม หมำยเหตุ
นางสาวเสาวลักษณ์  ทะรินทร์  1. โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๑  เม.ย.๖๔ ณ  โรงแรมกรีนเทครีสอร์ท อ าเภอ

   เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งผลงานรอบเมษายน 2562)

๔๓ ผอ./รอง ผอ.(สายงานบริหารสถานศึกษา)

 

คิดเป็นร้อยละ 48.837 ของสายงานท่ีมีในแผนอัตราก าลังสามปี  ของจ านวนสายงานท่ีมีคนครองต าแหน่ง (21 x ๑๐๐ หาร 43)
สรุป อบจ.เชียงราย มีจ านวนสายงานท้ังหมด ๔๓ สายงาน เป็นสายงานท่ีสายงานท่ีมีคนครอง 39 สายงาน ไม่มีคนครอง 4 สายงาน  ได้รับการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 21 สายงาน



ท่ี ช่ือต ำแหน่ง/สำยงำน จัดส่งอบรม ไม่ได้จัดส่งอบรม หมำยเหตุ
๑ นักบริหารงานท้องถ่ิน P

๒ นักบริหารงานท่ัวไป P

๓ นักบริหารงานการคลัง P

๔ นักบริหารงานช่าง P

๕ นักบริหารงานการศึกษา P

๖ นิติกร P

๗ นักจัดการงานท่ัวไป P

๘ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ P

๙ นักประชาสัมพันธ์ P

๑๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน P

๑๑ นักวิชาการคลัง P

๑๒ นักวิชาการเงินและบัญชี P

๑๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ P ไม่มีคนครอง
๑๔ วิศวกรโยธา P

๑๕ วิศวกรไฟฟ้า P

๑๖ สถาปนิก P

๑๗ วิศวกรเคร่ืองกล P ไม่มีคนครอง
๑๘ นักวิชาการศึกษา P

๑๙ นักวิชาการวัฒนธรรม P

๒๐ นักพัฒนาชุมชน P

๒๑ นักสังคมสงเคราะห์ P

๒๒ นักสันทนาการ P

๒๓ บรรณารักษ์ P

๒๔ ศึกษานิเทศก์ P ไม่มีคนครอง
๒๕ นักวิชาการสาธารณสุข P

๒๖ พยาบาลวิชาชีพ P

๒๗ นักพัฒนาการท่องเท่ียว P

๒๘ นักทรัพยากรบุคคล P

๒๙ นักวิชาการพัสดุ P

๓๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน P

๓๑ นักโภชนาการ P ไม่มีคนครอง
๓๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี P

๓๓ นายช่างโยธา P

๓๔ นายช่างไฟฟ้า P

บัญชีสรุปกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (6 เดือนแรก)



ท่ี ช่ือต ำแหน่ง/สำยงำน จัดส่งอบรม ไม่ได้จัดส่งอบรม หมำยเหตุ
๓๕ เจ้าพนักงานธุรการ P

๓๖ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว P

๓๗ เจ้าพนักงานพัสดุ P

๓๘ นายช่างเคร่ืองกล P

๓๙ นายช่างส ารวจ P

๔๐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย P

๔๑ เจ้าพนักงานห้องสมุด P

๔๒ ครูผู้ช่วย/ครู (สายงานการสอน) P

๔๓ ผอ./รอง ผอ.(สายงานบริหารสถานศึกษา) P


