
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. บริหารงานท�องถิ่น นายกรพนม อิสระทะ ปลัดเทศบาล ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑ 
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร�างความรู�ด�านการ
บังคับใช�กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
ให�แก�บุคลากรขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย 
ประจําป4 ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ 
โครงการประชุมสัมมนาซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป4 พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย 
ประจําป4 ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 

วันที่ ๔ – ๕  ม.ค.  ๒๕61 
 

วันที่ ๒๔ – ๒๖ ม.ค. ๒๕61 
 

วันที่ ๗ – ๙ ก.พ.  ๒๕61 
 
 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๑ – ๑๓ ก.ย.  ๒๕61 
 

วันที่ ๖ – ๘ มิ.ย.  ๒๕61 
 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิ.ย.  ๒๕61 
 

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

สมาคมสันนิบาต 
 
สมาคมสันนิบาต 
 
กรมส�งเสริม ฯ 
 
 
 
ทต.จริม 
 
สมาคมสันนิบาต 
 
สมาคมสันนิบาต 
 
จังหวัดอุตรดิตถ8 
 
สมาคมสันนิบาต 
 

 
 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. บริหารงานทั่วไป น.ส.ณิระชา สุขโภชน8 หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล โครงการประชุมเครือข�ายคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยพนักงานส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
โครงการป:องกัน ควบคุมปFญหายาเสพติด ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการ ประยุกต8ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นต�อการพัฒนาชุมชน
ในเขตภาคเหนือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร�อม
บุคลากรที่มีหน�าที่เกี่ยวข�องในการจัดการเลือกตั้ง
ท�องถิ่น รุ�นที่ ๓ 
อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองขั้นต�นในการบริหาร
ราชการส�วนท�องถิ่น 
โครงการประชุมสัมมนาซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป4 พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๒๖ ม.ค.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๖ ก.พ.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๒๒ – ๒๕  พ.ค.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๒๘ – ๒๙  มิ.ย.  ๒๕61 
 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิ.ย.  ๒๕61 
 

จังหวัดอุตรดิตถ8 
 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 
ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ8 
 
กรมส�งเสริมฯ 
 
 
ม.นเรศวร 
 
จังหวัดอุตรดิตถ8 
 

3. การเจ�าหน�าที่ นางสาวชลีญา อ�นทองทิม นักทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาและส�งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถิ่น ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการป:องกัน ควบคุมปFญหายาเสพติด ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันที่ ๗ – ๘  มี.ค.  ๒๕61 
 

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 

กรมส�งเสริมฯ 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 

4. วิเคราะห8นโยบายและ
แผน 

นางสาวธนพร ขันทอง นักวิเคราะห8นโยบายและแผน โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนา
ท�องถิ่น รุ�นที่ ๑๗ 
โครงการป:องกัน ควบคุมปFญหายาเสพติด ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการ ประยุกต8ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นต�อการพัฒนาชุมชน
ในเขตภาคเหนือ 
อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองขั้นต�นในการบริหาร
ราชการส�วนท�องถิ่น 

วันที่ ๑๗ – 30 พ.ย. ๒๕60 
 

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๖ ก.พ.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๒๘ – ๒๙  มิ.ย.  ๒๕61 
 
 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 
ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ8 
 
ม.นเรศวร 
 
 

5. ปฏิบัติงานธุรการ นายมนัส นวลมะ เจ�าพนักงานธุรการ โครงการป:องกัน ควบคุมปFญหายาเสพติด ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 
 

นางสาวสุวัจจี นาคหมู เจ�าพนักงานธุรการ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการ ประยุกต8ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นต�อการพัฒนาชุมชน
ในเขตภาคเหนือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร�อม
บุคลากรที่มีหน�าที่เกี่ยวข�องในการจัดการเลือกตั้ง
ท�องถิ่น รุ�นที่ ๓ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๖ ก.พ.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๒๒ – ๒๕  พ.ค.  ๒๕61 
 
 
 

ทต.จริม 
 
ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ8 
 
กรมส�งเสริมฯ 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 

6. ปฏิบัติงานป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ว�าที่ ร.ต.โอฬารริก คุณารัตน8 นักป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 

ทต.จริม 
 

7. บริหารงานการคลัง นางสาวทรรศนีย8 โตมี ผู�อํานวยการกองคลัง โครงการจัดทํารายงานการเงินประจําป4  หมายเหตุ
ประกองบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร8ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
(e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม� ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการประชุมเครือข�ายคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยพนักงานส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการรับฟFงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
กฎหมายว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ..... และระบบการจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส8สําหรับเจ�าหน�าที่
ผู�ปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐในส�วนภูมิภาค 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร�อม
บุคลากรที่มีหน�าที่เกี่ยวข�องในการจัดการเลือกตั้ง
ท�องถิ่น รุ�นที่ ๓ 
โครงการประชุมสัมมนาซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป4 พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่ ๘ – ๑๑  พ.ย.  ๒๕60 
 
 
 
 

วันที่ ๒๖ ม.ค.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

วันที่ ๒๒ – ๒๕  พ.ค.  ๒๕61 
 
 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิ.ย.  ๒๕61 
 
 

กรมส�งเสริมฯ 
 
 
 
 
จังหวัดอุตรดิตถ8 
 
 
ทต.จริม 
 
สนง.คลัง จ.อต. 
 
 
 
 
กรมส�งเสริมฯ 
 
 
จังหวัดอุตรดิตถ8 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 

8. วิชาการเงินและบัญชี นางสาววิชุตา  มีอินทร8ถา นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 

9. วิชาการพัสดุ นางณฐมน ขุนพลช�วย นักวิชาการพัสดุ โครงการจัดทํารายงานการเงินประจําป4  หมายเหตุ
ประกองบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร8ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น  
(e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม� ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานด�านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ�างสําหรับ
ผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุฯ 
 

วันที่ ๘ – ๑๑  พ.ย.  ๒๕60 
 
 
 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๖-๗  ก.ย. ๒๕๖๑ 
 

กรมส�งเสริมฯ 
 
 
 
 
ทต.จริม 
 
กรมส�งเสริมฯ 
 

10. วิชาการจัดเก็บรายได� นางสาวรุ�งนภา เพ็ชรงาม นักวิชาการจัดเก็บรายได� 
 

โครงการจัดทํารายงานการเงินประจําป4  หมายเหตุ
ประกองบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร8ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น  
(e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม� ประจําป4 
๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันที่ ๘ – ๑๑  พ.ย.  ๒๕60 
 
 
 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

กรมส�งเสริมฯ 
 
 
 
 
ทต.จริม 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ด�านการพัฒนาบุคลากร) ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลจริม อําเภอท(าปลา จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ 
11. บริหารงานช�าง นายสุขสันต8 มณีจร ผู�อํานวยการกองช�าง โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต�นสําหรับ
ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
โครงการประชุมสัมมนาซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป4 พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๗ – ๘  มิ.ย. ๒๕๖๑ 
 
 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิ.ย.  ๒๕61 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 
จังหวัด
อุตรดิตถ8 
 

นายอํานาจ     สุดาสุด หัวหน�าฝ]ายการโยธา โครงการฝ�กอบรมหลกัสูตร หลกัเกณฑ8ราคา
กลางงานก�อสร�างของราชการและการใช�ค�า K 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต�นสําหรับ
ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๙ – ๑๑ ต.ค.  ๒๕๖๐ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๕ – ๖  ก.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

สถาบันอบรม
โยธาไทย 
ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 

12. ปฏิบัติงานไฟฟ:า ว�าที่ รต.ศุภวัตน8 ขันอินทร8 นายช�างไฟฟ:า โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และอุปกรณ8ไฟฟ:าในงานประปา รุ�นที่ ๑/๒๕๖๑ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการฝ�กอบรมสัมมนา กล�องวงจรปaดหน�วยงาน
ราชการตามมาตรฐานกระทรวง ICT ป4 ๖๑ 
 
โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต�นสําหรับ
ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 
ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๔ – ๒๖ ม.ค.  ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ.  ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๐ ก.พ.  ๒๕๖๑ 
 
 

วันที่ ๕ – ๖  ก.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

การประปา
นครหลวง 
ทต.จริม 
 
หจก. ซีซีทีวี 
เทคโนโลยี
แพร� 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
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13. บริหารงาน

สาธารณสุข 
นายสมนึก อfอดกัน ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขฯ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
ทต.จริม 

 
14. วิชาการสาธารณสุข นางสาวสุนิสา ทะใจ นักวิชาการสาธารณสุข โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัตกรรมสุขภาพแบบบรูรณาการดีเด�น ระดับสุขภาพ
ที่ ๒ ป4 ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒ – ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
สาธารณสุขฯ 

๑๕. วิชาการศึกษา น.ส.บุญรักษา เมืองซิว นักวิชาการศึกษา โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว�าด�วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท�องถิ่นภายใต�การเปลี่ยนแปลงระบบตําแหน�งและ
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร การจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายด�านการศึกษาท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ การ
จัดซื้อจัดจ�างในระบบ e-GP แทนครูศูนย8พัฒนาเด็ก
เล็กตามระเบียบรายได�สถานศึกษาฉบับใหม� แบบ
ตรวจแผนปฏิบัติการประจําป4งบประมาณของ
สถานศึกษาและการจัดทําฏีกาเบิกจ�ายเงินการ
บันทึกบัญชีของสถานศึกษา สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น” 
โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป4 (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔” ขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4งบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

วันที่ ๑๕ – ๑๗ มิ.ย.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

วันที่ ๒๙ มิ.ย.  – ๑ ก.ค.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๑๕ – ๑๖ ส.ค.  ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 
ม.มหาสาร
คราม 
 
 
ม.สวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
อบจ.อุตรดิตถ8 
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16. พัฒนาชุมชน นางกาญจนาพร เลี้ยงเชื้อ นักพัฒนาชุมชน โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนา

ท�องถิ่น รุ�นที่ ๑๗ 
โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด�าน
สวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ8
และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู�สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ฯ 
 

วันที่ ๑๗ – 30 พ.ย. ๒๕60 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๒๒ – 24  มิ.ย. ๒๕61 
 
 
 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 
ทต.จริม 
 
ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 
 

17. 
 

ครู นางสญาภรณ8 กิตติคุณ ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

ทต.จริม 
 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 

นางอรพิน อิสสระ ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
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17. 

. 
ครู น.ส.วรัชยา ลําน�อย ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 

นางวิสา เพาะปลูก ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 

นางสุวรรณขวัญ ชูศรีสุข ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
 

นางอัมพร กันใจสอน ครู คศ.๑ โครงการเสริมสร�างการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมิน
ตนเองของศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค8กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ8 ประจําป4 ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

ทต.จริม 
 
ท�องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ8 
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