
แบบสรุปการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ  2561 

กลุ่มงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการอบรม ระยะเวลา สถานที่ 
1.งานบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรสา  ไชยเมือง 
 
 
 
 
นางประภัสษร  เรืองเดช 
 
 
 
นางสาวศรัญญา บุญเรือง 
 
 
 
นางรัตนภรณ์  มูลเมือง 
 
 
 
นายนิธิศ  อ่ินศิริ 
 
 

ปลัด อบต. 
 
 
 
 

รองปลัด  อบต. 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 

-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
-อบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
-บทบาท อปท.เกี่ยวกับการใช้รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 
-การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยยั่งยืน ระดับต าบล 
-หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นรุ่น 89 
-ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ 
-โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ 
-โครงการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานใน อปท. 
-หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเทคนิคต่างๆ
ในการบริหารงานการคลัง 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุ 
-อบรมและถ่ายทอดการบริหารจัดการขยะเชิงชีวภาพ 
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มอายุ 
-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
-ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าสาขาแม่อิงตอนกลาง 
-ระบบการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เตือนภัยน้ าท่วมพะเยา 
 

7 - 8 มี.ค.2561 
 6 มี.ค.61 

 
20 ก.พ. 2561 
14 ก.พ.2561 

17 ก.ย.-13 ต.ค.60 
4 ก.ค.2561 
1 มิ.ย.2561 

5 ก.ค.61 
6-8 ส.ค.2561 

 
6-8 มิ.ย.2561 

 
13-14 ธ.ค.2560 

13 มี.ค 2561 
28 ต.ค,2-3 พ.ย.60 

25 พ.ค.2561 
22 พ.ค.2561 
31 พ.ค.2561 

 

โรงแรมล าปางเวียงทอง 
โรงแรมเกทเวย์ 

 
โรงแรมวีซี 

อ าเภอดอกค าใต้ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร 

โรงแรมเกทเวย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
โรงแรมฟอร์จูนเชียงราย 

 
โรงแรมบียอนด์ สวีท 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงพยาบาลดอกค าใต้ 
โรงแรมเกทเวย์ 

สหกรณ์เกษตรเมืองพะเยา 
อ าเภอดอกค าใต้ 
อ าเภอดอกค าใต้ 

 



 
2.กลุ่มงาน
การคลัง 

 
 
 
 
 

3.กลุ่มงาน
ธุรการสถิติ 

ประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว นิติ

การและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายเกียติยศ  สายฟูเป็ง 
 
น.ส.ภัททิรา พนอนุอุดมสุข 
 
 
น.ส.อัจจิมาภรณ์ ค ามาบุตร 
 
นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว 
นายสิวะพันธ์  เจนใจ 
 
 
 
 
สิบเอกธงชัย  ส่องแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นวก.การเงิน/บัญชี 

 
นวก.พัสดุ 

 
 

เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์ฯ 

 
 
 
 

นักป้องกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-หลักสูตรแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-บทบาท อปท.เกี่ยวกับการใช้รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 
-กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ 
-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
-ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
-แนวทางการปฏิบัติราชการงานบริหารงานบุคคล 
-ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
-การประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะอปท. 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด 
-ระบบการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เตือนภัยน้ าท่วมพะเยา 
-มาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา 
-ความรู้ประกันภัยส าหรับประกันภัยข้าวนาปี 
-เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ-อุทกภัยหมู่  
-การแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ 
-แกนน าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
-โครงการสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ตอนใน 
-ประชุมเวทีจัดท าแผนป้องกันภัยพิบัติชุมชน ระดับอ าเภอ 

 
25 ธ.ค.2560 

 
20 ก.พ.2561  
16 มี.ค.2561 

28 ต.ค,2-3 พ.ย.60 
24-26 พ.ย.60 

13-16 มี.ค.2561 
14 ก.พ.2561 
15 มี.ค.2561 

22-24 ก.พ.2561 
28 ก..2561 
1 ก.พ.2561 

5-6 ก.ค.2561 
31 พ.ค.2561 
27 มี.ค.2561 
22 พ.ค.2561 
28 มี.ค.2561 
22 ม.ค.2561 

27 ก.พ.-1 มี.ค.61 
28 ก.พ.2561 
7-8 มิ.ย.2561 

6 ต.ค.60 

 
ศาลางกลางจังหวัดพะเยา 

 
โรงแรมวีซี 

เชียงใหม่แกรนด์วิว1 
โรงแรมเกทเวย์ 
โรงเรียนคุ้มภูค า 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
สโมสรพนักงานเทศบาล 

อบต.ดงสุวรรณ 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

โรงแรมล าปางเวียงทอง 
โรงแรมโพธิ์วดล 
โรงแรมเกเวย์ 

อ าเภอดอกค าใต้ 
อ าเภอดอกค าใต้ 

โรงแรมวีซี 
โรงพยาบาลดอกค าใต้ 

อ าเภอดอกค าใต้ 
ศูนย์ป้องกันเชียงราย 

อ าเภอดอกค าใต้ 
โรงแรมดิเอ็มเพลส 

อบต.บ้านปิน 



 
 

4.กลุ่มงาน
สถาปัตยกรรม

และช่าง
เทคนิค 

5.กลุ่มงาน
สวัสดิการ
สังคมและ
การเกษตร 

 
 
 
 

6.กลุ่มงาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางนันท์นภัส  ขัติวงศ์ 
 
นายเจษฎา  กาวิละ 
 
 
 
นายธนาการ  เสมอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.จุฬากาญจน์  ล าพูน 
 
 
 
 
 
นางนรินทร์รัตน์ ไชยมงคล 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

นายช่างโยธา 
 
 
 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

ครู 

-โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 
-การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ 
-หลักสูตรการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน  
-กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ 
-การจัดท าเอกสารเพ่ือปรับปรุงต าแหน่งสายงานช่างอาวุโส 
 
-การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยยั่งยืน ระดับต าบล 
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา 
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
-การบริหารจัดการขยะ 
-การจัดการเงินเพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการป้องกันปัญหาแรงงานในชุมชน 
-ติดตามด าเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพ้ืนที่ 
-โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต าบล 
-กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ 
-การอบรมเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) 
-ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 
-แนวทางโครงการที่สนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็ก 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา 
-การพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณด้านการศึกษา 
-เพ่ิมประสิทธิภาพครู/ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
-การเตรียมความพร้อมการประเมินผลงานครู 
-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

26 ม.ค.2561 
10 ก.ค.2561 

26-28 ธ.ค.2560 
28 ต.ค,2-3 พ.ย.60 

มีนาคม 2561 
 

14 ก.พ.2561 
6 มิ.ย.2561 

15-16 มี.ค.2561 
23 ม.ค.2561 

12-14 ก.พ.2561 
11 ม.ค.2561 
19 ก.ค.2561  

27-28 ก.พ.2561 
28 ต.ค,2-3 พ.ย.60 

25 พ.ค.2561 
10 ธ.ค.2560 
23 ม.ค.2561 
12 ก.ค.2561  
3-5 ส.ค.2561 

31 มี.ค.-1 เม.ย.61 
27-28 ม.ค.2561 

19 ก.พ.2561 

โรงแรมเกทเวย์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

โรงแรมบ้านดู่รีสอร์ท 
โรงแรมเกทเวย์ 

ศาลางกลางจังหวัดพะเยา 
 

อ าเภอดอกค าใต้ 
ศาลากลางจังหวัด 
โรงแรมเกทเวย์ 

ศาลากลางจังหวัด 
โรงแรมเกทเวย์ 
โรงแรมเกทเวย์ 

โรงพยาบาลดอกค าใต้ 
อบต.บ้านปิน 

โรงแรมเกทเวย์ 
สหกรณ์เกษตรเมืองพะเยา 

วัดศรีโคมค า 
บ้านพักเด็กพะเยา 
โรงแรมเกทเวย์ 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
โรงแรมเกทเวย์ 

โรงแรมเอ็มบูทีคเชียงราย 
ศาลากลางจังหวัด 



 
 
 



การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 16 สายงาน 

 
1. 1101  ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
2. 2101  นักบริหารงานทั่วไป 
3. 2102  นักบริหารงานการคลัง 
4. 3102  นักทรัพยากรบุคคล 
5. 3810  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. 3103  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. 3201  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. 3204  นักวิชาการพัสดุ 
9. 4203  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
10. 3101  นักจัดการงานทั่วไป 
11. 2103  นักบริหารงานช่าง 
12. 4701  นายช่างโยธา 
13. 3801  นักพัฒนาชุมชน 
14. 4203  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
15. 4101  เจ้าพนักงานธุรการ 
16. 2212            คร ู

 
 
 

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในสายงานทั้งหมด  16 สายงาน 
คิดเป็นร้อยละ = 16*100 

                                                          16 
     = 100 


