
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย อาํเภอสบปราบ จงัหวัดลําปาง 

ประจาํปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 
1 นายอภชิัย     วีรอาภาชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1. แนวทางการปองกันการทุจริต แนวทางการเบิกจายงบประมาณ และเทคนิคการบริหาร

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุของ อปท. 
   2. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อปท. 
   3. โครงการฝกอบรม เรื่อง พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เรื่องการรับ

ราชการทองถ่ินตั้งแตบรรจุแตงต้ังถึงเกษียณอายุราชการ ทําตัวอยางไรใหอยูรอดปลอดภัยและมี
ความสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562 (จํานวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2562 เรื่อง พรบ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

2 นางรัตนาภรณ  วัฒนานันท ผูอํานวยการกองคลัง 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินและลูกจางของ อปท. และระเบียนกฎหมายที่เก่ียวของกับบําเหน็จบํานาญ 

   2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเบิกจาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พรบ. วินัยการเงินและการ
คลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และการปฏิบัตติามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
การเขารับการฝกอบรม การเบิกคาเชาบาน การจัดงานประเพณีของ อปท. (ฉบับใหม) แนว
ทางการแกไขระเบียบอ่ืนๆ ของ อปท. 

   3. ใหความรูความเขาใจกับพนักงานเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของการจัดเก็บภาษีตาม พรบ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีปายใหมีประสิทธิภาพในจังหวัด
ลําปาง 

   4. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อปท. 
 

 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 
2 นางรัตนาภรณ  วัฒนานันท ผูอํานวยการกองคลัง 5. โครงการฝกอบรม เรื่อง พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เรื่องการรับ

ราชการทองถ่ินตั้งแตบรรจุแตงตั้งถึงเกษียณอายุราชการ ทําตัวอยางไรใหอยูรอดปลอดภัยและมี
ความสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2562 (จํานวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2562 เรื่อง พรบ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

3 นายอนุสรณ  สายวงคปญญา ผูอํานวยการกองชาง 1. โครงการอบรม กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และชางควบคุมงานในมาตรฐานการตรวจสอบโครงสรางงานกอสรางและคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางในการคํานวณราคากลางดวยอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 

   2. โครงการอบรม การจัดทํารูปแบบรายงานกอสรางและการคํานวณคางานตามสัญญา
กอสรางแบบปรับได (คาk) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4 นางทองเพียร  มุทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและขอบัญญัติทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

   2. โครงการฝกอบรม การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
อปท. 

5 นางเบญจา  จิรากูล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ โครงการฝกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

6 นางสาวบุณฑรกิา   โพธิ์ทอง นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 1. โครงการฝกอบรม การกําหนดหลักเกณฑ Price Performamce ครภุณัฑการกําหนดราง
ขอบเขตของงานและ Spaec การจางออกแบบหรือจางควบคมุงานกอสรางฯ 

   2. โครงการฝกอบรม การจัดทํารายงานสํารวจสินทรัพย การคิดคาเสื่อมราคาเพื่อการจัดทํา
บัญชีและรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐัฯ 

   3. โครงการอบรม แนวทางการแกไขปญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจาย 

   4. โครงการฝกอบรม เทคนิคการบริหารสัญญา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการแจงเปน ผูทิ้งงาน และลักษณะของผูท้ิงงาน การควบคุมพัสดุ กระบวนการตรวจสอบ
พัสดุประจําป ข้ันตอนการจําหนายพัสดุ (โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีเฉพาะเจาะจง) แนว
ทางการจําหนายเปนศูนย 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 
7 นางวลัยกร  เขียวคาํ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ

การ 
1. โครงการฝกอบรม การกําหนดหลักเกณฑ Price Performamce ครภุณัฑการกําหนดราง

ขอบเขตของงานและ Spaec การจางออกแบบหรือจางควบคมุงานกอสรางฯ 
   2. โครงการฝกอบรม การจัดทํารายงานสํารวจสินทรัพย การคิดคาเสื่อมราคาเพื่อการจัดทํา

บัญชีและรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐัฯ 
   3. โครงการอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 33 

8 นางอิศวีรพร  ไชยชนะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1. โครงการฝกอบรม หลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอน วิธีการ และแบบฟอรมการเลื่อนระดับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน การอสบคัดเลือกและการเลือกขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน การประเมินผลการปฏบิัติงานกับกลเม็ดการบริการโควตา และเม็ดเงินใหขาราชการและ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุด รุนที่ 1 

   2. โครงการอบรม เทคนิคการบิหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และการดําเนินการทางวินัย
สําหรับนักทรพัยากรบุคคลมืออาชีพ รุนที่ 6 

   3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ประจําป 
พ.ศ. 2562 

   4. โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง รุนที่ 2 

9 นางเมทินี  วงคสอน นักวิชาการจัดเก็บรายได
ปฏิบัติการ 

โครงการฝกอบรม เรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เรื่องการรับราชการ
ทองถ่ินตั้งแตบรรจุแตงตั้งถึงเกษียณอายุราชการ ทําตัวอยางไรใหอยูรอดปลอดภัยและมีความสุข 
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(จํานวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2562 เรื่อง พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

10 นางเสารวารี  ใจเรือน คร ู (ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

โครงการฝกอบรม สงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาภายนอกแนวใหมของ สมศ. 

11 นางสังวาลย  ทินชัย คร ู (ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

โครงการฝกอบรม สงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาภายนอกแนวใหมของ สมศ. 

12 นางสาววิมล  พุทธวงค ครู  (ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) 

โครงการฝกอบรม สงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาภายนอกแนวใหมของ สมศ. 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 
13 นางยุพา  ตาแจม เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

ชํานาญงาน 
โครงการ การพัฒนาบุคลากร (เชิงปฏบิัติการ) ดานการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบ้ีย

ผูพิการ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยพิการ ตามโครงการ
บูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ตามระเบียบแกไข (ฉบับที่4) แนวทางการจัด
สวัสดิการการดูแลผูสูงอายุและ  ผูพิการ การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. 

14 นางสาวปณิตา  วงคอะทะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โครงการฝกอบรม การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม การทํางาย รูปแบบและ
การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ตามหลักการบริหารงานสารบรรณและงาน
ธุรการและการรักษาความลับของทางราชการ รุนที่ 1-4 

15 นายพิพัฒน  เมืองพันธ นักจัดการงานทั่วไป 
(ลูกจางประจํา) 

1. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาใน
การปฏิบัติหนาที่ของ อปท. ภายใตบริบทของการตรวจสอบท่ีเขมขนและทิศทางการบริหารงาน
ทองถ่ิน รางกฎหมายบริหารงานบุคคล รางกฎหมายกระจายอํานาจและรางกฎหมายจัดตั้งอบจ./
เทศบาล/อบต. ฉบับใหม 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขและขอบัญญัติทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

   3. โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   4. โครงการฝกอบรม การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
อปท. 

   5. โครงการฝกอบรม เรื่อง พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เรื่องการรับ
ราชการทองถ่ินตั้งแตบรรจุแตงตั้งถึงเกษียณอายุราชการ ทําตัวอยางไรใหอยูรอดปลอดภัยและมี
ความสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2562 (จํานวน 5 ฉบับ) และ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2562 เรื่อง พรบ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 

16 นางสมหมาย  สุยะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
(ลูกจางประจํา) 

1. โครงการฝกอบรม กระบวนการดําเนินการจัดเก็บภาษี  การคํานวณภาษี การจัดทํา
เอกสารและการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุง
ทองท่ี และภาษีปาย ใหถูกตองตามกฎหมาย รุนที่ 6 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หลักสูตรที่อบรม 
16 นางสมหมาย  สุยะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

(ลูกจางประจํา) 
2. โครงการฝกอบรม เตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง การ

สื่อสารและการเรงรัดการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลในป 2562 
ของ อปท. รุนท่ี 3 

 

รวมทั้งสิ้น 15 สายงาน จากสายงานที่มีคนครองตําแหนง 15 สายงาน  คิดเปน รอยละ 100 

 

 


