รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562
ได้รับการฝึกอบรมความรูใ้ นหลักสูตรตามสายงานต่างๆ
ชื่อ-สกุล
1.นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ระยะเวลา
นักบริหารงานท้องถิ่น 1.อบรมปฏิบตั กิ าร โครงการ “การส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2562
2.การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 16 - 18 มกราคม พ.ศ. 2562
3.อบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0
22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562
(Chief Executives of Local Administration 4.0) รุ่นที่ 8
4.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ
5.อบรม “การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัตทิ อ้ งถิ่น
9 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ที่กาหนดใหม่” รุ่นที่ 28

คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 929/2561 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561
คาสั่ง เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2562
คาสั่ง เลขที่ 76/62/2562 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562
คาสั่ง เลขที่ 563/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 621/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562

2.นายณรงค์ นรดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

3.นางอัมพวัน บุญเกิด
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรม “การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัตทิ อ้ งถิ่น
ที่กาหนดใหม่” รุ่นที่ 28
2.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 621/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562

21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 434/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562

6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

6.นายชัชวาล สิงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทศบาลตาบลป่าซาง

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

4.จ.ส.อ.พัฒน์พงษ์ พรหมเมืองยอง นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
5.ส.อ.วสันต์ เดชพงษ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ชื่อ-สกุล
7.นางสาวเบญจวรรณ ศิริพงศ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นักทรัพยากรบุคคล 1.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน

21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 434/2562 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562

6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 623/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562

8.นางสาวกมลลักษณ์ ประทุมทา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ 1.อบรมตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ดาเนินการเลือกตั้ง

9.นางศรีวรรณ ใจเครือคา
ตาแหน่ง ผอ.กองวิชาการ
และแผนงาน

นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0
22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 คาสั่ง เลขที่ 76/62/2562 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562
(Chief Executives of Local Administration 4.0) รุ่นที่ 8
2.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรท้องถิ่น หลักสูตร “ขั้นตอนการเพิ่มเติม 13 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 409/2562 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2562
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563

10.นางระพีพรรณ์ ถาน้อย
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
2.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รุ่นที่ 31

11.นายสรัล จักรกาศ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

12.นายสุวิทย์ แสนคาวัง
ตาแหน่ง นิตกิ ร

6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562

นักบริหารงานทั่วไป 1.อบรมปฏิบตั กิ าร โครงการ “การส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2562
2.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน

คาสั่ง เลขที่ 929/2561 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561

นิตกิ ร

1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
13.นางสุทนิ เนตรคายวง
นักบริหารงานสวัสดิการฯ1.อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คาสั่ง เลขที่ 882/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561
ตาแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม
2.อบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 603/2562 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562
และการบริหารจัดการด้านการตลาด
14.นางหงษ์ทอง ป่าไร่
นักบริหารงานสวัสดิการฯ1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
เทศบาลตาบลป่าซาง
15.นางสาววิชุดา เนตรคายวง
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

16. นางวรรณสินี มุ่งดี
ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

นักพัฒนาชุมชน

1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
2.อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คาสั่ง เลขที่ 882/2562 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

นักบริหารงานการคลัง 1.อบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0
22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 คาสั่ง เลขที่ 76/2562 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562
(Chief Executives of Local Administration 4.0) รุ่นที่ 8
2.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คาสั่ง เลขที่ 563/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ
3.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรท้องถิ่น หลักสูตร “ขั้นตอนการเพิ่มเติม 13 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 409/2562 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2562
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563

17.นางสาวอ้อยใจ พรหมวังศรี นักบริหารงานการคลัง 1. อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจาปี 2562
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

20 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 379/2562 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562

18.นางสาวนวลน้อย วงศ์ลือ
นักบริหารงานการคลัง 1.อบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง 24 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 270/2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
พ.ศ. 2562 (กฎหมายใหม่) และกฎหมายลาดับรอง หลักเกณฑ์การยึด อายัด
ขายทอดตลาด การจาหน่ายลูกหนี้ภาษี และความรับผิดของเจ้าหน้าที่
กรณีปล่อยปละละเลย” รุ่นที่ 5
19.นางธัญวรัฎป์ อินต๊ะปัน
นักวิชาการเงินและบัญชี 1.อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
การบัญชีภาครัฐสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.อบรมหลักสูตร “เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิก
การจัดทาบัญชีดว้ ยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ฯ "

11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 418/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562

9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 564/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

ชื่อ-สกุล
20.นางทิพวรรณ์ เทพพรมวงค์
ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง

ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นักวิชาการคลัง 1.อบรมหลักสูตร “เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิก
การจัดทาบัญชีดว้ ยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ฯ "

9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 564/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

20 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 379/2562 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562

22.นางอรพิน โพธิน์ าน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
2.อบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 25 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 4

คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

23.นางสาวพรพิมล ซ่ามยอง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 418/2562 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2562

9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 564/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562

20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 505/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

21. นางมิ่งขวัญ วัฒนลักษณ์
นักบริหารงานการคลัง 1. อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจาปี 2562
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

24.นางสาวชญานิศ พันธ์อโุ มงค์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานพัสดุ

1.อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.อบรมหลักสูตร “เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิก
การจัดทาบัญชีดว้ ยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ฯ "

เจ้าพนักงานธุรการ 1.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รุ่นที่ 31

25.นางจิตติพร จอมสัก
นักวิชาการเงินและบัญชี 1.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ
26.นายรัฐเขต มาลัยศิลป์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นักบริหารงานช่าง 1.อบรมสาหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(อปท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้า สาหรับการอุปโภคและบริโภค”

คาสั่ง เลขที่ 363/2562 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 95/2562 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562
คาสั่ง เลขที่ 503/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

ชื่อ-สกุล
27.นายปิยพันธ์ ระดาพันธ์
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา

28.นายตระกูล ยะสะนะ
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
29.นางสาวจินตนา บุญธรรม
ตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษา

ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นักบริหารงานช่าง 1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
2.อบรมสาหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายช่างโยธา

ระยะเวลา
6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

21 มกราคม พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562

1.อบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินยั พนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) 22 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 481/2562 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2562

นักบริหารงานการศึกษา 1.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ
2.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทามาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงาน 14 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในรุ่นที่ 2
3.อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 505/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

30.นางสาวจันทร์เพ็ญ สังข์หลวง เจ้าพนักงานธุรการ 1.อบรมหลักสูตร “ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา กรณีสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.อบรมการปฏิบตั งิ านในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
15 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(e-GP) แก่ผู้ปฏิบตั งิ านด้านพัสดุของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
31.นางสาวอาไพ สาคร
ตาแหน่ง ครู

ครู

1.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทามาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงาน 14 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในรุ่นที่ 2
2.อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ

คาสั่ง เลขที่ 991/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 964/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561

คาสั่ง เลขที่ 571/2562 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 383/2562 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 991/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 964/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561

ชื่อ-สกุล
32.นางวรัญญา พรเจิมกุล
ตาแหน่ง ครู

33.นางสาวกิ่งกาญจน์ ปันวารี
ตาแหน่ง ครู

หรือพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตร
30 ตุลาคม –
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 55
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ระยะเวลา
ครู
1.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ
2.อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ
28 มิถุนายน –
“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)”
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ครู

1.อบรมหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู
เพื่อให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สาหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กร

22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คาสั่ง เลขที่ 780/2561 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2561
คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 505/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 964/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561

คาสั่ง เลขที่ 458/2562 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562

คาสั่ง เลขที่ 964/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561

10 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 291/2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562

34.นางสาวสุดาพร วงศ์กติ ิ
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

1.อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาสั่ง เลขที่ 396/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562 จังหวัดลาพูน
2.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คาสั่ง เลขที่ 505/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ
3.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงาน
4 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คาสัง่ เลขที่ 504/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับสังกัด

35.นางสาวสุพศิ สุพารัต
ตาแหน่ง นักสันทนาการ

นักสันทนาการ

1.อบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตาบลป่าซาง

2 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 646/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

ชื่อ-สกุล
36.นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ตาแหน่งในสายงาน
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ระยะเวลา
นักวิชาการสุขาภิบาล 1.อบรมปฏิบตั กิ าร โครงการ “การส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2562
2.การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ
3.อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้า สาหรับการอุปโภคและบริโภค”
4.อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กร 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2562

คาสั่ง/หนังสือ เลขที่...ลงวันที่...
คาสั่ง เลขที่ 929/2561 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561
คาสั่ง เลขที่ 563/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 503/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

คาสั่ง เลขที่ 910/2561 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

37.นายวรพล ผลหอม
นักบริหารงานสาธารณสุข1.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร“การออกแบบและวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่
14 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ”
สาธารณสุข
2.ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการจังหวัดลาพูนบูรณาการปลอดบุหรี่
4 – 5 มีนาคม พ.ศ.2562
และสุราและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย ประจาปี 2562
3.ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562
“การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตาบลปลอดภัย”

คาสั่ง เลขที่ 602/2561 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562

38.นางพรรณิภา วิสิทธิศกั ดิ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คาสั่ง เลขที่ 647/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

เจ้าพนักงานธุรการ 1.ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5
“การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตาบลปลอดภัย”

4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562

คาสั่ง เลขที่ 143/2562 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562
คาสั่ง เลขที่ 647/2562 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

