
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันท่ีอบรม ส่วนราชการที่จัด
ฝึกอบรม / สถานท่ีอบรม

หมาย
เหตุ

1 นาย ปรีชา คําชุม
(หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)

อบรม หัวข้อ ระเบียบกฎหมาย ข้อห้าม
ข้อควรปฏิบัติท่ีต้องรู้ เพ่ือการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาด
สู่การเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร
ประธานสภาและสมาชิกท้องถ่ินในการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบกฎหมายและข้อส่ือการ

26 – 28
พฤศจิกายน

2563

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

2 ส.อ.ธวัชชัย บุญเจริญ
(นักจัดการท่ัวไป ชก.)
นางชนิดา วงศ์ตา
(นักพนักงานธุรการ ชง.)
น.ส.ภาวิณี หม้อศรีใจ
(นักพนักงานธุรการ ชง.)
นางจีรวรรณ กล่ินชิด
(นักวิชาการพัสดุ ชก.)
นางคนึงนิจ บุญเจริญ
(นักจัดการงานท่ัวไป ชก.)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินหลักสูตรเชิงวิชาการ “การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเส่ียงของ อปท. และหลักการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสา
ธารณให้เกิดประสิทธิภาพแประชาชนใน
ท้องถ่ิน ”

28 – 29
พฤศจิกายน

2563

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3 จ.ส.อ.มนู ณ เมธา
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)

อบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ (ปภ.เขต 10
ลําปาง)

17 – 18
ธันวาคม
2563

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลําปาง

4 น.ส.อรอริยา เวียงแก้ว
(นักจัดการงานท่ัวไป ชก.)
น.ส.ปาจารีย์ จันอินตา
(นักทรัพยากรบุคคล ชก.)

อบรมหลักสูตร “วิเคราะห์เจาะลึกกฏ
หมายเลือกตั้งท้องถ่ิน การกําหนดนโยบาย
หาเสียงท่ีชอบด้วยกฎหมาย และไขปัญหา
งานกิจการสภาท้องถ่ินทุกประเด็นแบบ
New Normal พร้อมเทคนิคการทํางานให้
ปลอดภัยจากการตรวจสอบของ สตง. และ
ป.ป.ช.”

1 - 3
มีนาคม
2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ณ โรงแรมลําปาง
เวียงทอง อ.เมือง
จ.ลําปาง
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ลําดับ ช่ือ – สกุล หลักสูตรการพัฒนา วันท่ีอบรม ส่วนราชการที่จัด
ฝึกอบรม / สถานท่ีอบรม

หมาย
เหตุ

5 นางภัทรทิกา ใจปินตา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อบรมหลักสูตร อธิบายความระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม)่
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)

5 - 7
มีนาคม
2564

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ณ โรงแรมลําปาง
เวียงทอง อ.เมือง
จ.ลําปาง

6 นางจีรวรรณ กล่ินชิด
(นักวิชาการพัสดุชํานาญการ)
น.ส.ณัฐนารถ ไชยราช
(นักจัดการงานท่ัวไป ชก.)
น.ส.โสพิสสุดา ทาริกษ์
(จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน)
นางสมศิริ โพรักษา
(คนงานท่ัวไป)
นางศิรินภา แก้วทิพย์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบันทึก
บัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (L-LRAS) ตามมาตรฐานบัญชี
ภาครัฐและนโยบายภาครัฐ ประจําปี
2564” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม
2564

13 – 14
มีนาคม
2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

ณ โรงแรมลําปาง
เวียงทอง จ.ลําปาง

7 น.ส.ณัฐนารถ ไชยราช
(นักจัดการงานท่ัวไป ชก.)
น.ส.โสพิสสุดา ทารักษ์
(จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน)
นางสมศิริ โพธิทอง
(คนงานท่ัวไป)

โครงการอบรมหลักสูตร “ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การ
คํานวณภาษี การประเมนราคาการคัดค้าน
การประเมิน การคํานวณราคาประเมินการ
อายัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรณีค้างจ่ายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
การอุทรณ์การประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” ระหว่างวันที่ 2 - 4
เมษายน 2564

2 - 4
เมษายน
2564

มหาวิทยาลัยศิลปกร

ณ โรงแรมเวียงลคอร
จ.ลําปาง

8 นางคนึงนิจ บุญเจริญ
(นักจัดการงานท่ัวไป ชก.)
นางยุพิน แสงเมืองเปียง
(นักวิชาการคลัง ชก.)
นางภัทรทิกา ใจปินตา
(นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ปก.)

โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันท่ี 3 สิงหาคม 2564

3
สิงหาคม
2564

สถจ.ลําปาง

ณ โรงแรมลําปาง
เวียงทอง จ.ลําปาง


