


















รายช่ือสายงานท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับ สายงาน การฝึกอบรม

1 นักบริหารงานท้องถ่ิน √

2 นักบริหารงานท่ัวไป √

3 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร √

4 เจ้าพนักงานทะเบียน -

5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย √

6 เจ้าพนักงานเทศกิจ √

7 เจ้าพนักงานธุรการ √

8 นักทรัพยากรบุคคล √

9 นักบริหารงานการคลัง √

10 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ √

11 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี √

12 นักบริหารงานช่าง √

13 วิศวกรโยธา √

14 สถาปนิก √

15 นายช่างเขียนแบบ √

16 นายช่างโยธา √

17 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ √

18 นายช่างไฟฟ้า √

19 นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม √

20 นักวิชาการสุขาภิบาล √

21 นิติกร √

22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน √

23 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม √

24 นักพัฒนาชุมชน √

25 นักวิชาการตรวจสอบภายใน √

26 นักวิชาการเงินและบัญชี √

27 พยาบาลวิชาชีพ √

28 นายแพทย์ √



รายช่ือสายงานท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2561

ล าดับ สายงาน การฝึกอบรม

29 เภสัชกร √

30 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ √

31 นักอาชีวบ าบัด √

32 ทันตแพทย์ √

33 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข -

34 เจ้าพนักงานสาธารณสุข √

35 นักประชาสัมพันธ์ √

36 นักพัฒนาการท่องเท่ียว √

37 นักวิชาการศึกษา √

38 นักวิชาการสาธารณสุข √

39 ศึกษานิเทศก์ √

40 พนักงานครูเทศบาล √

จ านวนสายงานท้ังหมด               =     40      สายงาน

จ านวนสายงานท่ีรับการอบรม       =     38       สายงาน

จ านวนสายงานท่ีได้รับการอบรมเทียบกับสายงานท้ังหมด      =     95 %     

                                                 

                                                           

                                                      



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

1 สำยงำนนักบริหำรงำนท้องถ่ิน

702/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน" สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 28 - 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา

สถาบันพระปกเกล้า (อาคารจอดรถช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร

716/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการอบรมวัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบ่ี และ

ประจ าปีงบประมาณ 2560 "การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต

การท่องเท่ียวเช่ิงอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City "

716/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการอบรมวัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบ่ี และ

ประจ าปีงบประมาณ 2560 "การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต

การท่องเท่ียวเช่ิงอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City "

740/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนา

ตามด ารินายกรัฐมนตรี (The Local Market Management in Thailand บุคลากรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4.0 : according to the Prime Minister's Initiative) รุ่นท่ี 1

751/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 สันนิบาตภาคเหนือ วันท่ี 7 - 9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

755/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการวิจัยเชิงฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน" สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 16 - 22 กันยายน 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต้

767/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล สัมมนาวิชาการเร่ือง "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอ านาจ (วันวานยังหวานอยู่) สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 14 กันยายน 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 7 อาคาร

และ เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถ่ิน " ซาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

778/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ ประชุม " What's next of The Smart City for Aging Tourism ? " สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ วันท่ี 5 - 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว 

จ.เชียงใหม่

784/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

796/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จ.ล าพูน ศาลากลาง จ.ล าพูน

839/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล เวทีรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 28 - 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ช้ัน 5 โซนทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักส่ี กรุงเทพมหานคร

859/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 9 ตุลาคม  2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

897/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 16 ตุลาคม  2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

929/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมเชิงวิชาการ (Symposium) เพ่ือเผยแพร่การลงงานของ อปท ท่ีได้รับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

รางวัลบริหารจัดการท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 หมายเล 106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

932/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 106  ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

945/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล จัดประชุมเพ่ือเตรียมการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพ่ือขับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 201 

เคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระ อาคารส านักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2560 ราชด าริ (ส านักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

966/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมา

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ธิการหมายเลข 106   อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

980/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ "ความสัมพันธ์ไทย - ญ่ีปุ่นในระดับท้องถ่ิน" สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร 

998/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2017 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วันท่ี 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุม

ภายใต้แนวคิด Local Government 4.0 วายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซนเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

1002/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมา

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ธิการหมายเลข106 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

1042/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบังคับใช่กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3 จ.เชียงใหม่

1069/2560 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปี  รีสอร์ท จ.เชียงราย

งบประมาณพ.ศ.2561 รุ่นท่ี 2

1078/2560 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

6/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 106 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 

13/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันท่ี 24 - 26 มกราคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์

"เทศบาลกับการปฏิรูปประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาต 20 ปี"  (ส.ท.ท.) บอลรูม อาคารอิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

27/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และ เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี 

หัวหน้างาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เร่ืองการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองเก่า โรงเรียนสันป่ายางหน่อม

และปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม

84/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล อบรมหลักสูตร การออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารเก่าเพ่ือจัดท าธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย วันท่ี 19 - 20 และวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2561 

อสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่ ณ ศุนย์วิจัยและบริหารการวิชาการสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

88/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เก่ียวกับการ ส านักงานศาลปกครองเพชรบุรี วันท่ี 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 

ปฏิบัติราชการของอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 4 ชะอ า บีช รีสอร์ท  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

120/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมา

ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ธิการหมายเลข 106  อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

136/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล สัมมนาเร่ืองเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมส าหรับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบผสม กรมควบคุมมลพิษ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

ผสานในประเทศไทย โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ (Seminar  กรุงเทพมหานคร

on Environment Technologies for Integrated Waste Solution in

Thailand - Developing B to B Partnerships)

144/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและร่วมทดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ วันท่ี 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 

ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ทหารลาดกระบัง ช้ัน 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

177/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน" สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องสุโขทัยธรรมาธิราชา 

222/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมเพ่ือให้รายละเอียดข้อมูลต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 

รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร

263/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

327/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน ขุนตาล

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ.ล าพูน  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ .ล าพูน

รุ่นท่ี 2

347/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนปฏิรูปประเทศ ของคณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

กรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

358/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆในคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรัฐสภา 2 

การปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

390/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ หลักสูตรอบรมเร่ือง การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 ในหลักสูตรท่ี 1 กองทุนสวัสดิการส านักงาน ก.พ.ร. วันท่ี 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม

สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพมหานคร

415/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานปลัด

ท้องถ่ิน ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร

423/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ อบรม เร่ือง การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 ในหลักสูตรท่ี 1 กองทุนสวัสดิการส านักงาน ก.พ.ร. วันท่ี 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม

สยาม  แอท สยาม



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

441/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

ท้องถ่ิน ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน หมายเลข 113 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

497/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเก่ียวกับ กองทุนสวัสดิการส านักงานศาลปกครอง วันท่ี 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค า 

การปฏิบัติราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี " เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

567/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆในคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 113 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

580/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล สัมมนาและชมนิทรรศการในงาน . เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เช่ือมตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 19- 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

การค้าโลก ตอนบน 2 สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ

597/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ วันท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เร่ือง " Museum Media: Connecting Museums, Converging people  (สพร.) กรุงเทพมหานคร

ส่ือ สาระ เช่ือมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน "

607/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกค าส่ัง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร วันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี

การเพิกถอนค าส่ัง ข้ันตอนวิธีการด าเนินคดีอาญาและมตรการบังคับ ศาสตร์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทางปกครองตามกฎหมายควบคุมอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

634/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆในคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข 113 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

669/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม วันท่ี 20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

บริหารพัสดุภาครัฐ ทางปกครอง จ.นนทบุรี

684/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)วันท่ี 11 - 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค

คร้ังท่ี 2 /2561 ฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.จันทบุรี

686/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ 

และจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กลุ่ม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 15 ภาคเหนือตอนบน 1

735/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล สัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เร่ือง แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครอง คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 17 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา 

ส่วนท้องถ่ิน ด้านภารกิจ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการมีส่วน คอนเวนช่ัน  จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่วมของประชาชน



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

775/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล สัมมนานักบริหารภาครัฐเพ่ือบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร

ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

776/2561 นายฉัตรกุล  ช่ืนสุวรรณกุล ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจและอ่ืนๆ ในคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันท่ี 19 กันยายน 2561 ณ ห้องคณะกรรมาธิการ 

การปกครองท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

802/2561 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "สตง.อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถ่ินไทยย่ังยืน" ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันท่ี 25 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรมแอม

บาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

2 สำยงำนนักบริหำรงำนท่ัวไป

716/2560 นายสุรพงค์  นาตะโย โครงการอบรมวัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบ่ี 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 "การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ และจังหวัดภูเก็ต

การท่องเท่ียวเช่ิงอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City "

756/2560 นางปิยนันท์  ราชธานี โครงการวิจัยเชิงฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน" สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 16 - 22 กันยายน 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต้

930/2560 นางปิยนันท์  ราชธานี ประชุมทางวิชาการ (Symposium) เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ อปท ท่ีได้รับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โณงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 คอนเวนช่ัน ถนนวิภาดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

1045/2560 นางปิยนันท์  ราชธานี โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินรอบปีงบประมาณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ณ  ศาลากลางจังหวัดล าพูน

พ.ศ.2561 - 2563 ของอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน

46/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี ประชุมเพ่ือน าเสนอผผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว (CIRD) วันท่ี 26 มกราคม 2561 ณ อาคารวิจัยและบัณฑิตศึกษา

การศึกษาและฟ้ืนฟูอัตลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา

12 เดือน เส้นทางอารยธรรมล้านนา

86/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอนการสมัครและหลักเกณฑ์ช้ีวัดรางวัลการบริหาร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเดอะพาเลซ 

จัดการท่ีดี โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

177/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถ่ินสู่เมืองอัจฉริยะท่ีย่ังยืน" สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องสุโขทัยธรรมาธิราชา

ช้ัน 5 สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

187/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ นิมมานคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์

City) ท้องถ่ินได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของอปท. ในยุคประเทศไทย 4.0 " ม.เชียงใหม่  เชียงใหม่

222/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี ประชุมเพ่ือให้รายละเอียดข้อมูลต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานนโยบายและแผน

รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

269/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลการบริหาร ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ณ โณงแรม เอส ดี อเวนิว 

จัดการท่ีดีเพ่ือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรุงเทพมหานคร

333/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 30 เมษายน 2561 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

769/2561 นางปิยนันท์  ราชธานี สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาตามร่าง จังหวัดล าพูน วันท่ี 17 - 18 กันยายน 2561 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ระยะ 20 ปี ภายใต้โครงการพัฒนา รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ล าพูน

ประสิทธิภาพเพ่ือขยายผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3 สำยงำนเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

80/2561 นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม อบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง จ านวน 1 รุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน วันท่ี 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านไร่แม่ทารีสอร์ท

และได้ขอสนับสนุนวิทยากรเพ่ือเข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  อ.แม่ทา จ.ล าพูน

191/2561 นายวิสุวัต  โพธ์ิศรี โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

ใหม่ " รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

346/2561 นายวิสุวัต  โพธ์ิศรี อบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการฝึกอบรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันท่ี 6 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยป้องกันและ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 6 วัน บรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

444/2561 นายประเสริฐ  สว่างพนาพันธ์ุ อบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการฝึกอบรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันท่ี 11 - 15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยป้องกันและ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 6 วัน บรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4 สำยงำนเจ้ำพนักงำนธุรกำร

735/2560 นางชุติกาญจน์   วิริยา โครงการทัศนศึกษา (กบนอกกะลา) หมู่บ้านกระดาษสา เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 2 กันยายน 2560 ณ บ้านดงป่าซาง อ.สันป่าตอง

 จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

956/2560 นางชุติกาญจน์   วิริยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นิกส์ (Electronic Government : e-GP) ส าหรับบุคลากรณ์องค์กรปกครอง จังหวัดล าพูน จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน"

1053/2560 นางสาวสุดารัตน์  เสาร์ตา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบังคับใช่กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3 จ.เชียงใหม่

1098/2560 นางพิศมัย  เตชาวงศ์ อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.เชียงใหม่             

1101/2560 นางสาวสุดารัตน์  เสาร์ตา อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.เชียงใหม่ 

10/2561 นางสาวศิริลักษณ์  รังศิลป์ อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.เชียงใหม่      

60/2561 นางพิศมัย  เตชาวงศ์ อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.เชียงใหม่                                    

69/2561 นางสาวสุดารัตน์  เสาร์ตา อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.เชียงใหม่                                    

75/2561 นางสาวศิริลักษณ์  รังศิลป์ อบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ ส านักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

(รุ่นท่ี 2) หลักสูตรการเขียน เกษียณหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.เชียงใหม่                                    

135/2561 นางชุติกาญจน์   วิริยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 

พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) รุ่นท่ี 47 แขวงบางอ้อ เขตบางพลีด กรุงเทพมหานคร

172/2561 นางสาวจุฑามาศ  ยอดค า โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการจังหวัดล าพูนใสสะอาด จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จังหวัดล าพูน

191/2561 นางสาวจุฑามาศ  ยอดค า โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ใหม่ " รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

217/2561 นางสาวสุดารัตน์  เสาร์ตา อบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

 จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

384/2561 นางกัญญา  ชัยเพ็ญ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2561 จ.ล าพูน รุ่นท่ี 1  จ.ล าพูน

384/2561 นางพิมพ์พรรณ  เลาหกุล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2561 จ.ล าพูน รุ่นท่ี 1  จ.ล าพูน

677/2561 นางสาวจุฑามาศ  ยอดค า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปราบปรามยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับ วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี 

ในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร

736/2561 นางสาวจุฑามาศ  ยอดค า อบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน " กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วันท่ี 5 กันยายน 2561 ณ บ้านสวนกนกกานต์ อ.เมือง 

5 สำยงำนนักทรัพยำกรบุคคล จ.ล าพูน

1045/2560 นางสาวพมิลา  อูปค า โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินรอบปีงบประมาณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดล าพูนวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี

พ.ศ.2561 - 2563 ของอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ศาลากลางจังหวัดล าพูน

172/2561 นางสาวสวิชญา  เลาเรือง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการจังหวัดล าพูนใสสะอาด จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จังหวัดล าพูน

191/2561 นางสาวสวิชญา  เลาเรือง โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ใหม่ " รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

244/2561 นางสาวพมิลา  อูปค า อบรมโครงการ "ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง วันท่ี 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานนิคม

ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 " ของมนุษย์จังหวัดล าพูน อุตสาหกรรม อ.เมือง จ.ล าพูน

246/2561 นางสาวสวิชญา  เลาเรือง ประชุมช้ีแจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นท่ี 2 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน วันท่ี 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานนิคม

อุตสาหกรรม อ.เมือง จ.ล าพูน

384/2561 นางสาวสวิชญา  เลาเรือง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2561 จ.ล าพูน รุ่นท่ี 1 จ.ล าพูน

529/2561 นางสาวสวิชญา  เลาเรือง โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาน

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

6 สำยงำนนักจัดกำรทะเบียนและบัตร

622/2561 นางสาวอัญญารัตน์  อุทัยเลิศ โครงการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City

7 สำยงำนเจ้ำพนักงำนเทศกิจ

622/2561 นายเศรษฐา  ทวีกูล โครงการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City

8 สำยงำนนักบริหำรงำนคลัง

796/2560 นางลักษณาวลี  สิงห์วี โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จ.ล าพูน ศาลากลาง จ.ล าพูน

1017/2561 นางอรุณี  จันทร์เจริญ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 14 - 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 10  รีสอร์ท ซอยสว่างวงศ์ 19 กรุงเทพมหานคร

135/2561 นางลักษณาวลี  สิงห์วี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและจัดซ้ือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท

จัดจ้าง พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) รุ่นท่ี 47 แขวงบางอ้อ เขตบาง0พลีด กรุงเทพมหานคร

318/2561 นางอรุณี  จันทร์เจริญ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน ขุนตาล

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี จ .ล าพูน  จ.ล าพูน  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

384/2561 นางอรุณี  จันทร์เจริญ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2561 จ.ล าพูน รุ่นท่ี 1  จ.ล าพูน

787/2561 นางอรุณี  จันทร์เจริญ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อ านวยการท้องถ่ินระดับสูง รุ่นท่ี 1 " กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 30 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบัน

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ร่วมกับ พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  จ.ปทุมธานี

9 สำยงำนเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

1091/2560 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิควิธีลัดการจัดท าแผนท่ีแม่บท พ่ือใช้งานกับ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย วันท่ี 22 - 24 ธันวามคม 2560 ณ โรงเรียนเชียงใหม่

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" สารคาม ภูค า จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

191/2561 นางศรีรัตน์  จ าปาอ่ิม โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

ใหม่ " รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

209/2561 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 14 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 

ข้ันตอนการคัดลอกข้อมูล การส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนท่ีภาษี กรุงเทพมหานคร

และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ลงโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(LTAX3000) รุ่นท่ี 19

318/2561 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน 

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี จ .ล าพูน จ.ล าพูน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

318/2561 นางศรีรัตน์  จ าปาอ่ิม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี จ .ล าพูน จ.ล าพูน  ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

318/2561 นางมยุรี  มากะนัต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน 

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี จ .ล าพูน จ.ล าพูน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

764/2561 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในเขตเทศบาล ตามโครงการจ้างจัดเก็บและ กรมท่ีดินร่วมกับ บ.แมพพ้อยท์เอเชีย วันท่ี 15 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

น าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ในท่ีดินส าหรับโครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ี  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แห่งชาติ กรมท่ีดิน ระยะท่ี 1

808/2561 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถ่ินไทย ส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน วันท่ี 25 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรม

ย่ังยืน แอมบาสเดอร์  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

845/2561 นางมยุรี  มากะนัต โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีการจัดท ารายงานการเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์

ประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 21

845/2561 นางศรีรัตน์  จ าปาอ่ิม โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีการจัดท ารายงานการเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ 

ประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 21



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

10 สำยงำนนักวิชำกำรเงินและบัญชี

940/2560 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 5510 

โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร

967/2560 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

นิกส์ (Electronic Government : e-GP) ส าหรับบุคลากรณ์องค์กรปกครอง จังหวัดล าพูน จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน"

235/2561 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซ้ือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 

จัดจ้างส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพ่ิมเติม) รุ่นท่ี 27

275/2561 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมช้ีแจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการข้าราชการส าหรับ กรมบัญชีกลาง วันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

บุคลากรของสถานพยาบาล รุ่นท่ี 5

314/2561 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) วันท่ี 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีกองทุนผู้สูงอายุ นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่

345/2561 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ อปท . ในโรงพยาบาลส่งเสริม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส

สุขภาพต าบลและศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 1 เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

616/2561 นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์จันทร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินผลงานข้าราชการหรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 3 - 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์

พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาท้องถ่ิน  กรุงเทพมหานคร

660/2561 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว ประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

ท่ีเบิกจ่ายในงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) ระบบออนไลน์ จ.เชียงใหม่

11 สำยงำนเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

760/2560 นางเพชรา  นพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้านการเงินการคลังจังหวัดล าพูน ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน วันท่ี 5 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี 2560 หลักสูตร "การเพ่ิมประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานล าพูน จ.ล าพูน

เงินงบประมาณจังหวัดล าพูน" รุ่นท่ี 2



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

1017/2561 นางเพชรา  นพบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 14 - 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดะล็อฟท์ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นท่ี 10 รีสอร์ท ซอยสว่างวงศ์ 19 กรุงเทพมหานคร

314/2561 นางเพชรา  นพบุรี ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) วันท่ี 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีกองทุนผู้สูงอายุ นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่

12 สำยงำนนักบริหำรงำนช่ำง

716/2560 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ โครงการอบรมวัมมนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบ่ี 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 "การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ และจังหวัดภูเก็ต

การท่องเท่ียวเช่ิงอนุรักษ์เมืองเก่าล าพูน Lamphun Smart City "

1016/2560 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบังคับใช่กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3  จ.เชียงใหม่

85/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ ประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ าบาดาลแอ่ง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสุเทพ 1 - 2 ช้ัน 1 

เชียงใหม่ - ล าพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

259/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ ประชุมช้ีแจงโครงการขับเคล่ือนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันท่ี 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องเจียงทอง ช้ัน 10

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นท่ี 2  โรงแรมเดอะปาร์ค ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

277/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ ประชุมเครือข่ายใหญ่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ (ร่าง)แผนแม่ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ าบาดาล แอ่งน้ าบาดาลเชียงใหม่ - ล าพูน

318/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ กัซซัน ขุนตาล

ส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี จ .ล าพูน จ.ล าพูน  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

529/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง

535/2561 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ โครงการสัมมนาเร่ือง การเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการ จังหวัดล าพูน วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท

วางแผนและจัดท าผังเมืองรวม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
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13 สำยงำนสถำปนิก

578/2561 นายอวยชัย  พุกปล่ัง โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ืออนุรักษ์และการจัดการน้ าพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน และศึกษาดูงาน ในวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2561 

14 สำยงำนนำยช่ำงเขียนแบบ

578/2561 นายชีวิน  จันทร์ม่ันใจ โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ืออนุรักษ์และการจัดการน้ าพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน และศึกษาดูงาน ในวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2561 

15 สำยงำนนำยช่ำงโยธำ

578/2561 นายอนันต์  มากะนัต โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ืออนุรักษ์และการจัดการน้ าพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน และศึกษาดูงาน ในวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2561 

16 สำยงำนนำยช่ำงไฟฟ้ำ

578/2561 นายสุรวิทย์  ศรีเรือน โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ืออนุรักษ์และการจัดการน้ าพ้ืนท่ี เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน และศึกษาดูงาน ในวันท่ี 13 - 14 กรกฎาคม 2561 

๑๗ สำยงำนเจ้ำพนักงำนสวนสำธำรณะ

85/2561 ว่าท่ี ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว ประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ าบาดาลแอ่ง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสุเทพ 1 - 2 ช้ัน 1

เชียงใหม่ - ล าพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

277/2561 ว่าท่ี ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว ประชุมเครือข่ายใหญ่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ (ร่าง)แผนแม่ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ าบาดาล แอ่งน้ าบาดาลเชียงใหม่ - ล าพูน

801/2561 ว่าท่ี ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว ประชุมเชิงปฏิบัติการ " โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบจัดการน้ า จังหวัดล าพูน วันท่ี 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์กรบริหาร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) " ส่วนต าบลเวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

๑๘ วิศวกรโยธำ

1016/2560 นายจิรัฏฐ์   เนตรสุขทิพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบังคับใช่กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3  จ.เชียงใหม่
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259/2561 นายจิรัฏฐ์   เนตรสุขทิพย์ ประชุมช้ีแจงโครงการขับเคล่ือนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันท่ี 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องเจียงทอง ช้ัน 10

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นท่ี 2  โรงแรมเดอะปาร์ค ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

420/2561 นายจิรัฏฐ์   เนตรสุขทิพย์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ส านักคลังจังหวัดล าพูน วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพิวเตอร์ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณราคากลางขององค์กร วิทยาเทคนิคล าพูน

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

535/2561 นายจิรัฏฐ์   เนตรสุขทิพย์ โครงการสัมมนาเร่ือง การเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการ จังหวัดล าพูน วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่

วางแผนและจัดท าผังเมืองรวม ประจ าปีงบประมาณ 2561  อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

๑๙ สำยงำนนักบริหำรงำนสำธำรณสุข

740/2560 นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนา

ตามด ารินายกรัฐมนตรี (The Local Market Management in Thailand บุคลากรท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4.0 : according to the Prime Minister's Initiative) รุ่นท่ี 1

867/2560 นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 8 - 18 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ตามด ารินายกรัฐมนตรี (The Local Market Management in Thailand ท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4.0 : according to the Prime Minister's Initiative) รุ่นท่ี 1

958/2560 นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ อบรมหลักสูตร การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิง วันท่ี 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน

แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  จ.เชียงใหม่

25/2561 นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก วันท่ี 17 - 18 มกราคม 2561 ณ ห้องบางล าพู ช้ัน 6

(Environmental and Social Management Framework : ESMF) หรือ อบก.  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร

681/2561 นางสาวอัจฉริยา  อยู่ประเสริฐ สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ าภายใต้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)วันท่ี 3 - 5 กันยายน 2561 ณ จังหวัดอยุธยา สระบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลดก็าซเรือน  และนครราชสีมา

กระจก

742/2561 นางสุกัญญา  มาลา สัมมนาเร่ือง การเผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้านการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร วันท่ี 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง

ผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี 12 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ.เชียงใหม่
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๒๐ สำยงำนนิติกร

777/2560 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร โครงการอบรมกฎหมายป้อองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ศูนย์บริการวิชการทางกฎหมาย คณะ วันท่ี 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ส านักงานป้องกัน  ม.เชียงใหม่

และปราบปรามทุจริตในภาครัฐ เขต 5

61/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3  กระทรวงศึกษาธิการ  จ.เชียงใหม่

111/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร ประชุมรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 

ปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ า พ.ศ.... อาคาร SME 2  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

173/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติ ส านักงานศาลปกครองขอนแก่น วันท่ี 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น

ราชการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

333/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 30 เมษายน 2561 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

384/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมล าพูนวิล จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2561 จ.ล าพูน รุ่นท่ี 1 จ.ล าพูน

553/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง

607/2561 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร โครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกค าส่ัง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร วันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี

การเพิกถอนค าส่ัง ข้ันตอนวิธีการด าเนินคดีอาญาและมตรการบังคับ ศาสตร์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทางปกครองตามกฎหมายควบคุมอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒๑ สำยงำนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

1045/2560 นายอนุสิษฐ์   ใจค า โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถ่ินรอบปีงบประมาณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง

พ.ศ.2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

115/2561 นายอนุสิษฐ์   ใจค า ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง

หมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ.ล าปาง

260/2561 นายอนุสิษฐ์   ใจค า สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดล าพูน วันท่ี 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ กัซซัน ขุรตาน กอล์ฟ 

จังหวัดล าพูน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2579) แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ล าพูน

22 สำยงำนประชำสัมพันธ์

520/2561 นางสาวอังสินีย์  สุพรม เสวานาวิชาการ "ล้านนาเล่าว่า…" เพ่ือศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเร่ืองเล่าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว วันท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง

ล้านนา ยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการท่องเท่ียว สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่

551/2561 นางสาวอังสินีย์  สุพรม โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

ใหม่ " รุ่นท่ี 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

23 สำยงำนพัฒนำกำรท่องเท่ียว

654/2561 นางสาวสุภัททิยา  หล้าค ามี ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งกลไกระบบการท างาน เชิงเครือข่าย ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา วันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียล าปาง 

กับทุกภาคีในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชน จังหวัดล าปาง จ.ล าปาง

ในการท างานเชิงบูรณาการ

๒๔ สำยงำนนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

967/2560 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน

นิกส์ (Electronic Government : e-GP) ส าหรับบุคลากรณ์องค์กรปกครอง จังหวัดล าพูน  จ.ล าพูน

ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน"

40/2561 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเร่ือง Smart Living & Safety โครงการพัฒนา Smart Living ส าหรับ วันท่ี 29 - 31 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 Platform อุตสาหกรรมฯ  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

275/2561 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ ประชุมช้ีแจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการข้าราชการส าหรับ กรมบัญชีกลาง วันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

บุคลากรของสถานพยาบาล รุ่นท่ี 5

345/2561 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ ประชุมพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ อปท . ในโรงพยาบาลส่งเสริม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส 

สุขภาพต าบลและศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 1 เชียงใหม่  เขต 1 เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

25 สำยงำนศึกษำนิเทศก์

87/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์

ท่ีจัดการเรียนรู้ DLIT (Distance Learning Information Technology)  โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๒๖ นักวิชำกำรศึกษำ

529/2561 นางสาวสุเมธินี  เวียงยา โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง

551/2561 นางสาวสุเมธินี  เวียงยา โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

ใหม่ " รุ่นท่ี 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่

616/2561 นางสาวสุเมธินี  เวียงยา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินผลงานข้าราชการหรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 3 - 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์

พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาท้องถ่ิน  กรุงเทพมหานคร

739/2561 นางสาวสุเมธินี  เวียงยา โครงการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 10 - 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 

จังหวัดล าพูน จ.เชียงใหม่

๒๗ สำยงำนนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

743/2560 นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง วันท่ี 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม

ประจ าปี 2560 คร้ังท่ี 1 พ้ืนท่ีภาคเหนือ เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่

1053/2560 นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบังคับใช่กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน" รุ่นท่ี 3 จ.เชียงใหม่

529/2561 นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์ โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี กอล์ฟ แอนด์  รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง

677/2561 นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปราบปรามยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกับ วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี 

ในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

๒๘ สำยงำนนักพัฒนำชุมชน

992/2560 นายกรกต  ธนารัตน ประชุมการจัดเวทีส่ือสารนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์

ของมนุษย์จังหวัดล าพูน กอล์ฟ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

1102/2560 นายกรกต  ธนารัตน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนงานป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม

รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

386/2561 นายกรกต  ธนารัตน ประชุมอ านวยการและติดตามการขับเคล่ือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพ้ืนท่ี ส านักงานป้องกันและปราบปราม วันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมน้ าทองน่าน

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยาเสพติด ภาค 5  จ.น่าน

650/2561 นายกรกต  ธนารัตน โครงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส านักงานป้องกันและปราบปราม วันท่ี 11 - 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน 

ประจ าปี 2561 ยาเสพติด ภาค 5 จ.ปทุมธานี

773/2561 นายกรกต  ธนารัตน ประชุมอ านวยการและติดตามการขับเคล่ือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพ้ืนท่ี ส านักงานป้องกันและปราบปราม วันท่ี 17 - 19 กันยายน 2561 ณ ฮอลิเดย์การ์เดน

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยาเสพติด ภาค 5  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๙ สำยงำนนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน

529/2561 นางเสาวคนธ์  พิทยชัยกุล โครงการ "การปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าพูน วันท่ี 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการด าเนินคดี  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ .แม่ทา จ.ล าพูน

ปกครอง

๓๐ สำยงำนพยำบำลวิชำชีพ

๘๒๖/๒๕๖๐ นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกัน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา 

สุขภาพชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สปสช.) บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซนเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

906/2560 นางประภัสสร เครือผิว ประชุมเวทีสรุปบทเรียนการท างานระดับจังหวัดในโครงการ " ป้องกันและ กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชน วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ 

แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดล าพูน " และการคุ้มครองสิทธิVCAP ร่วมกับ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ

908/2560 น.ส.วราภรณ์ มูลธง ประชุมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายบริการอ าเภอเมือง สรุปผลการ โรงพยาบาลล าพูน วันท่ี 19 - 20 ตุลาคม 2560 ณ กรีนเลครีสอร์ท 

พัฒนาคุณภาพการบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และจัดท าแผน จ.เชียงใหม่

ปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 
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959/2560 นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ประชุมโครงการช้ีแจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สัญจร) (สปสช.) จ.เชียงใหม่

959/2560 น.ส.วราภรณ์ มูลธง ประชุมโครงการช้ีแจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สัญจร) (สปสช.) จ.เชียงใหม่

999/2560 นางประภัสสร เครือผิว ประชุมวิชาการเร่ือง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

1010/2560 นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริหาร ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมส านักงาน

ปะจ าปี 2561 คร้ังท่ี 1/2561 เขต 1 เชียงใหม่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

1077/2560 น.ส.วราภรณ์ มูลธง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย วันท่ี 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดววงตะวัน

สงขลานครินทร์  จ.เชียงใหม่

20/2561 นางณัฎฐณิชา  โสภณจิตร จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ "โรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม วันท่ี 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 

ผู้สูงอายุ" สุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร

125/2561 นางประภัสสร เครือผิว ประชุมช้ีแจงชุดสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล NPRP ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 

เขต 1 เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

220/2561 นางสาววราภรณ์  มูลธง ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศการบริหารจัดการโครงการ และการปรับปรุง สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์วันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ โณงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 

ข้อเสนอโครงการ จ.เชียงใหม่

263/2561 นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

263/2561 นางสาววราภรณ์  มูลธง โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

263/2561 นางประภัสสร เครือผิว โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

263/2562 นางณัฎฐณิชา  โสภณจิตร โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

722/2561 นางประภัสสร เครือผิว ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท 

เครือข่ายในการขับเคล่ือนการด าเนินงานการสร้างระบบการป้องกันควบคุม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน
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๓๑ สำยงำนนำยแพทย์

๘๓๒/๒๕๖๐ นายศิริพัฒน์ โอกระจ่าง โครงการเพ่ิมพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตามประกาศ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ วันท่ี ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง ประเภทและ ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับท่ี๒) ๒๕๕๕ รุ่นท่ี ๒ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

957/2560 นายศิริพัฒน์ โอกระจ่าง ประชุมวิชาการเร่ือง "Right Antiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2

ท่ีถูกต้องและเหมาะสม" คณะแพทย์ศาสตร์  อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓๒ สำยงำนเภสัชกร  

787/2560 นางสาวโฉมชฎา  ดวงเกิด ประชุมคณะท างานจัดซ้ือยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 1 คณะท างานจัดซ้ือยาร่วมระดับเขต วันท่ี 11 - 15 กันยายน 2560 ณ ห้องอาคารผู้ป่วยนอก

ร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการเภสัช (ช้ัน 7) โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

กรรมและการบ าบัด

867/2560 นายพงษ์นรินทร์  จินดา โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถ่ิน : ประเทศไทย 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 8 - 18 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ตามด ารินายกรัฐมนตรี (The Local Market Management in Thailand ท้องถ่ิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4.0 : according to the Prime Minister's Initiative) รุ่นท่ี 1

940/2560 นายพงษ์นรินทร์  จินดา ประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 5510 

โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร

957/2560 นายพงษ์นรินทร์  จินดา ประชุมวิชาการเร่ือง "Right Antiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2

ท่ีถูกต้องและเหมาะสม" และ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1108/2560 นายพงษ์นรินทร์  จินดา ประชุมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เร่ืองแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 8 มกราคม 2561 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือการดูแลผู้ป่วยด้วยการเย่ียมบ้านอย่างองค์รวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

126/2561 นายพงษ์นรินทร์  จินดา ประชุมช้ีแจงแนวทางการขอชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์ในโครงการพิเศษของ ส านักสนับสนุนระบบบริการยาและ วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ 

สปสช. เวชภัณฑ์ อินน์ จ.เชียงใหม่

133/2561 นายพงษ์นรินทร์  จินดา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันท่ี 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส

ไทยปี 2561 หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการส าหรับ  จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นท่ี 3 
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263/2561 นายพงษ์นรินทร์  จินดา โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองล าพูน ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.ล าพูน วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

757/2561 นายพงษ์นรินทร์  จินดา อบรม เร่ือง ความรู้ด้านสุขภาพจิตส าหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

807/2561 นายพงษ์นรินทร์  จินดา อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสืบค้นและการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 24 กันยายน 2561 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓๓ สำยงำนนักอำชีวบ ำบัด

1077/2560 นางสาวรุ่งชฎาพร  ใจยา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย วันท่ี 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดววงตะวัน 

สงขลานครินทร์ จ.เชียงใหม่

97/2561 นางสาวรุ่งชฎาพร  ใจยา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลด้วยระบบออนไลน์  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

และการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ  จ.เชียงใหม่

๓๔ สำยงำนทันตแพทย์

888/2560 นางสาวพิชญานี  ชุมพลกุล ประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี เร่ือง "จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าท่ี 50 " คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วันท่ี 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม U Hotel

 Nimman จ.เชียงใหม่

1057/2560 นางสาวพิชญานี  ชุมพลกุล ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย วันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร์ ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอก

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

๓๕ สำยงำนเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน

33/2561 นางสาวเจนจิรา  ปันทะมา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเทคนิคการส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ช้ัน 2 

และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายส่ือสารประชาสัมพันธ์  เชียงใหม่ ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดล าพูน

๓๖ สำยงำนนักวิชำกำรสุขำภิบำล

96/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท อบรมเพ่ิมศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 

และอบรมเพ่ิมศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.เชียงใหม่

ประจ าปี 2561 



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

127/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กรมควบคุมมลพิษ วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับภาคเอกชน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

เทคนิควิชาการ และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน

149/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท ประชุมช้ีแจงการท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 วันท่ี 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ระดับจังหวัด

191/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

ใหม่ " รุ่นท่ี 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

208/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับ องค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก วันท่ี 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน " คร้ังท่ี 5  (องค์การมหาชน) ท้องถ่ิน จ.ปทุมธานี

245/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท สัมมนาโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร วันท่ี 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ " กองทุน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม สานพลังประชารัฐ ขับเคล่ือนการจัดการขยะอย่างย่ังยืน"

308/2561 นายวีระพันธ์ุ  กันโท อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ วันท่ี 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

จ.เชียงใหม่

๓๗ สำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข

551/2561 นางปวีณ  เอ่ียมฤทธ์ิ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดย วันท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า

ใหม่ " รุ่นท่ี 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  จ.เชียงใหม่

๓๘ พนักงำนครูเทศบำล

721/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดิริ อ .ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

728/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม 

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และวัดพระธาตุ 5 ดวง อ.ล้ี จ.ล าพูน



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

730/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับช้ันอนุบาล กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2560 

737/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการทัศนศึกษา (กบนอกกะลา) หมู่บ้านกระดาษสา เทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 2 กันยายน 2560 ณ บ้านดงป่าซาง อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่

742/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 วันท่ี 1 กันยายน 2560 ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

780/2560 นางสาวทิชานันท์  อุ่นนินค า โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 13 - 16 กันยายน 2560 ณ เดอะล็อฟท์รีสอร์ท 

ประจ าปี 2560 รุ่นท่ี 5 วงศ์สว่าง 19 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

788/2560 นายจรูญ ยอดอุโมงค์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 14 - 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ให้กับท้องถ่ินจังหวัดหรือผู้แทน และศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานคร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

806/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 โรงเรียนจามเทวี วันท่ี 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

ท้องฟ้าจ าลอง กรุงเทพมหานคร

818/2560 นายจรูญ ยอดอุโมงค์ ประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ วันท่ี 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (กลุ่มผู้บริหารสถาน เทคโนโลยี (สสวท.) สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

829/2560 พนักงานครูเทศบาล โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี วันท่ี 20 กันยายน 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

870/2560 นางรัตติกาล  กุลบุตร โครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอาหาร ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ วันท่ี 19 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค 

นางสุภัค  สีเขียว โภชนาการ และสุขภาพ เพ่ือเด็กไทยแก้มใส เจริญตามรอยพระยุคคลบาท จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2560

949/2560 นายประเสริฐ  ป่ินทอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนสู่วิทยฐานะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 1 - 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมกรีนแลครีสอร์ท 

ช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

252/2561 นายชัยพงศ์  เครือจักร โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอโมร่า

ระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ของกิจกรรม Read Aloud

253/2561 นางนิลุบล  สินธุปัน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

จังหวัดล าพูน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

253/2561 นางสาวอณุรีย์  สาคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

จังหวัดล าพูน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

253/2561 นางวิภาพร  จงรักษ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 

จังหวัดล าพูน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

262/2561 พนักงานครูเทศบาล โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูล้ี

2561  อ.เมือง จ.ล าพูน

280/2561 นางก่ิงกาญจน์  อังกสิทธ์ิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 5 - 8 เมายน 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

ศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน กรุงเทพมหานคร

280/2561 นางสาวจุฑามาศ  นันตาใหม่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 5 - 8 เมายน 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 

ศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน กรุงเทพมหานคร

364/2561 นายฤชากร  ใจสันติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุขสนุกกับ 4 H กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 

(Head Heart Hand Health)สู่การศึกษาเพ่ือการมีงานท า กรุงเทพมหานคร

364/2561 นางศรีไพร  ใจนันตา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุขสนุกกับ 4 H กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 

(Head Heart Hand Health)สู่การศึกษาเพ่ือการมีงานท า กรุงเทพมหานคร

365/2561 นางสาวอรพรรณ  กันทะมาลี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 11 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็ก

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัด ซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 รุ่นท่ี 8

365/2561 นางสาวจีราวรรณ  ศรีวิไล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน วันท่ี 11 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัด  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 รุ่นท่ี 8



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

402/2561 พนักงานครูเทศบาล โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 2 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี 

2561 จ.ล าพูน

822/2561 นางสาวเพ็ญนภา  เวสยา โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และกระทรวง คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 2561 คร้ังท่ี 6

822/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และกระทรวง คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 2561 คร้ังท่ี 6

474/2561 นางสาวพชรกมล  ทาระวรรณ โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ช้ัน 2 

ระดับจังหวัด อ าเภอในการพัฒนาโครงการโรงรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู่ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน

ระดับท่ีสูงข้ึน (เพชร)

474/2561 นางคนึงนิด  ศรีจันทร์แก้ว โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ช้ัน 2

ระดับจังหวัด อ าเภอในการพัฒนาโครงการโรงรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู่  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน

ระดับท่ีสูงข้ึน (เพชร)

474/2561 นางร าภา  เพชรหงส์ โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ช้ัน 2

ระดับจังหวัด อ าเภอในการพัฒนาโครงการโรงรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู่  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน

ระดับท่ีสูงข้ึน (เพชร)

474/2561 นางสาวพรพรรณ์  สะนิทธา โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ช้ัน 2

ระดับจังหวัด อ าเภอในการพัฒนาโครงการโรงรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู่  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน

ระดับท่ีสูงข้ึน (เพชร)

502/2561 นางสาวอรทัย  อิสรภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 19 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท

จัดซ้ือจัดจ้างส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักงานส่งเสริมการปกครอง กรุงเทพมหานคร

ท้องถ่ินจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษา พ.ศ.2560

503/2561 นางสถาพร  วังธิยอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 11 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า 

ส่วนท้องถ่ิน (Moral Development School : MDS) กรุงเทพมหานคร



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

524/2561 นางสาวจิติมา  สุใจ โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้เล่ือน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 

สู่วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปี 2561 รุ่นท่ี 7 จ.เชียงใหม่

531/2561 นายวิทยา  สุวัณณารุน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็ก

ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัด ซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 15

552/2561 นางสาวรัตนา  ปินตาศรี โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลล าพูน วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง จ.ล าพูน

ในการด าเนินงาน มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

577/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

583/2561 นายทัชธชา  ปัญญารัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

583/2561 นายฤชากร  ใจสันติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

583/2561 นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

583/2561 นายจรูญ ยอดอุโมงค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

602/2561 นางสาวปนัดดา  คงสมัย ฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ของเสียอันตรายในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าตึงงาน อ.เมือง จ.ล าพูน

602/2561 นางแสงจันทร์  ตะนาวศรี ฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ของเสียอันตรายในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าตึงงาน อ.เมือง จ.ล าพูน

602/2561 นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ ฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ของเสียอันตรายในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าตึงงาน อ.เมือง จ.ล าพูน



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

602/2561 นายณัฐนันท์  ปรีชากาญจนดิษฐ์ ฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ของเสียอันตรายในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าตึงงาน อ.เมือง จ.ล าพูน

602/2561 นางสาวดพ็ญนภา  เวสยา ฝึกอบรม การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยและ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ วันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ของเสียอันตรายในชุมชน ส่ิงแวดล้อม ปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าตึงงาน อ.เมือง จ.ล าพูน

614/2561 พนักงานครูเทศบาล โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนงานจัดการคุณภาพ กองการศึกษาเทศบาลเมืองล าพูน วันท่ี 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

จัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มงานวิชาการ ประตูล้ี จ.ล าพูน

659/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ 

และจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กลุ่ม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 15 ภาคเหนือตอนบน 1

659/2561 นายจรูญ ยอดอุโมงค์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ

และจัดท าสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กลุ่ม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 15 ภาคเหนือตอนบน 1

668/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ เทศบาลต าบลสุเทพ วันท่ี 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตของอปท . ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

693/2561 พนักงานครูเทศบาล อบรมสร้างกระบวนการเรียนรู่ผ่านการออกแบบใบงาน (WORK SHEET) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญชัย วันท่ี 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ

ในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์หริภุญชัย สถานแห่งชาติหริภุญชัย จ.ล าพูน

713/2561 นางศรีไพร  ใจนันตา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 2 - 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา

เรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง  รีอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

ส่วนท้องถ่ิน คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561

723/2561 นางจารุภา  ดรุณเพท โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน วันท่ี 3 - 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ 

ศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ส่วนท้องถ่ิน

753/2561 นางอารุณี  เชาวนพูนผล อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง "Inpring and Engaging our บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์ วันท่ี 23 กันยายน 2561 ณ ส านักบริการวิชาการ 

Learmers: Practical classroom ideas to take away" เนชันแนล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล หัวข้อท่ีเข้ำรับกำรอบรม จัดโดย วัน เดือน ปี และสถำนท่ีท่ีอบรม

กำรอบรมพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561

753/2561 นายทัชธชา  ปัญญารัตน์ อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง "Inpring and Engaging our บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์ วันท่ี 23 กันยายน 2561 ณ ส านักบริการวิชาการ 

Learmers: Practical classroom ideas to take away" เนชันแนล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

753/2561 นางกาญจนา  เท่ียงบูรณธรรม อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง "Inpring and Engaging our บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์ วันท่ี 23 กันยายน 2561 ณ ส านักบริการวิชาการ 

Learmers: Practical classroom ideas to take away" เนชันแนล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

753/2561 นางสาวกัลยลักษณ์  วงศ์ชัย อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง "Inpring and Engaging our บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์ วันท่ี 23 กันยายน 2561 ณ ส านักบริการวิชาการ 

Learmers: Practical classroom ideas to take away" เนชันแนล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

753/2561 นางสาวอภิสรา  ภัทรสิงหกุล อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเร่ือง "Inpring and Engaging our บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์ วันท่ี 23 กันยายน 2561 ณ ส านักบริการวิชาการ 

Learmers: Practical classroom ideas to take away" เนชันแนล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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