
 
บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
ที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
1. บริหารงานท้องถิ่น นายกรพนม อิสระทะ ปลัดเทศบาล -ประชุมวิชาการการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิด

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๒ 
-โครงการฝึกอบรมการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
-โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ ์
-ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
-โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 
 

วันท่ี ๑๖ – ๑๘  ม.ค.  ๒๕62 
 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๔ – ๖ มี.ค. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๗ – ๒๙ มี.ค.  ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๑๙ – ๒๑ ม.ิย.  ๒๕62 
 

วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

สมาคมสันนิบาต 
 
 
ทต.จริม 
 
สมาคมสันนิบาต 
 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 
สมาคมสันนิบาต 
 
ทต.จริม 
 
 
 

 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
2. บริหารงานท่ัวไป น.ส.ณิระชา สุขโภชน ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล -ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ 
-โครงการอบรมหลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างเทคนิคน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  
-โครงการฝึกอบรมการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 

วันท่ี ๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๒๕61 
 
 

วันท่ี ๑๖ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๒๗ – ๒๙ มี.ค.  ๒๕62 

 
วันท่ี ๒๘ ม.ิย. ๒๕๖๒ 

 
 

วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ ์
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ทต.จริม 

3. การเจ้าหน้าที ่ นางสาวชลีญา อ้นทองทิม นักทรัพยากรบุคคล -โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตร ี
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 

วันท่ี ๒๖ – ๒๘  พ.ย.  ๒๕61 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๖ ก.พ.  ๒๕62 
วันท่ี ๒๘ ม.ิย. ๒๕๖๒ 

 
 

วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 
 

การไฟฟ้าฯ 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ทต.จริม 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ

4. วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นางสาวธนพร ขันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ 
-โครงการอบรมหลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างเทคนิคน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตร ี
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
-โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 
 

วันท่ี ๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๒๕61 
 
 

วันท่ี ๑๖ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๖ ก.พ.  ๒๕62 
วันท่ี ๑๖ - ๑๗ พ.ค. ๒๕62 

 
 

วันท่ี ๑๐ - ๑๓ ก.ค. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

ม.ราชภัฎ
อุตรดิตถ ์
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
การไฟฟ้าฯ 
 
ทต.จริม 

5. ปฏิบัติงานธุรการ นายมนัส นวลมะ เจ้าพนักงานธุรการ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติด 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 

นางสาวสุวัจจ ี นาคหม ู เจ้าพนักงานธุรการ -โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 
 

วันท่ี ๒๖ – ๒๘  พ.ย.  ๒๕61 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๖ ก.พ.  ๒๕62 

การไฟฟ้าฯ 
 
ทต.จริม 
 
ทต.จริม 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ

6. ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ว่าท่ี ร.ต.โอฬารริก คุณารัตน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 
 

ทต.จริม 
 

7. บริหารงานการคลัง นางสาวทรรศนีย ์ โตม ี ผู้อ านวยการกองคลัง -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

ทต.จริม 
 
 

8. วิชาการเงินและบัญชี นางสาววิชุตา  มีอินทร์ถา นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

-โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถน
การปฏิบัติงานด้านการคลัง ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๑ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 

 
วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 

 

ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ทต.จริม 
 

9. วิชาการพัสดุ นางณฐมน ขุนพลช่วย นักวิชาการพัสดุ -โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถน
การปฏิบัติงานด้านการคลัง ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๑ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 

 
วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 

 

ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ทต.จริม 
 

10. วิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรงาม นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
 

-โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถน
การปฏิบัติงานด้านการคลัง ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๑ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 
 

ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ทต.จริม 
 

 
 
 
 



 

บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
11. บริหารงานช่าง นายสุขสันต ์ มณีจร ผู้อ านวยการกองช่าง -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล
ปี ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๔ – ๕  เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๑๕ – ๑๗ พ.ค.  ๒๕62 

ทต.จริม 
 
ศาลปกครอง
พิษณุโลก 
 
สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 

นายอ านาจ     สุดาสุด หัวหน้าฝ่ายการโยธา -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแปลงสาธิต
ถนนยางพาราดินซีเมนต ์
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๕ – ๒๖ มี.ค.  ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๔ – ๕  เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
 

ทต.จริม 
 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
ศาลปกครอง
พิษณุโลก 
 

12. ปฏิบัติงานไฟฟ้า ว่าท่ี รต.ศุภวัตน์ ขันอินทร์ นายช่างไฟฟ้า -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

ทต.จริม 
 
 

๑๓. ปฏิบัติงานโยธา นายทวีศักดิ์ สอนก าเนิด นายช่างโยธา -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแปลงสาธิต
ถนนยางพาราดินซีเมนต ์
-โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล
ปี ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๕ – ๒๖ มี.ค.  ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๑๕ – ๑๗ พ.ค.  ๒๕62 

ทต.จริม 
 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
14. บริหารงาน

สาธารณสุข 
นายสมนึก อ๊อดกัน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

ทต.จริม 
 

๑๕. วิชาการสาธารณสุข นางสาวสุนิสา ทะใจ นักวิชาการสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

ทต.จริม 
 
 

๑๖. วิชาการศึกษา น.ส.บุญรักษา เมืองซิว นักวิชาการศึกษา -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้
งานโปรแกรมระบบแนะน าส าหรับอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติและโปรแกรมบันทึก
การคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ส าหรับโรงเรียน ฯ 
-โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-โครงการประชุมสัมมนาซักซ้อมแนวทางกาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ
ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๕ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

วันท่ี ๗ – ๙ มิ.ย.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

วันท่ี ๕ – ๖ ส.ค.  ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๑๒ – ๑๓ ก.ย.  ๒๕๖๒ 
 

ทต.จริม 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
ม.ราชมงคล
อีสาน 
 
 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
อบจ.อุตรดิตถ์ 
 
 

 

 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
17. พัฒนาชุมชน นางกาญจนาพร เลี้ยงเช้ือ นักพัฒนาชุมชน -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๒๘ เม.ย – ๑ พ.ค. ๒๕62 
 
 
 
 

ทต.จริม 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
 

18. 
 

ครู นางสญาภรณ ์ กิตติคุณ ครู คศ.๒ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 

วันท่ี ๑๘ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
 

ทต.จริม 
  
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

นางอรพิน อิสสระ ครู คศ.๑ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการ
อย่างง่าย Active Learning ฯ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑๔ – ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

ทต.จริม 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 

 
 
 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดเทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับที ่ ช่ือสายงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหต ุ
18. 

. 
คร ู น.ส.วรัชยา ล าน้อย ครู คศ.๒ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ  
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

วันท่ี ๕ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ 
 

วันท่ี ๒๙ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

ทต.จริม 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 

นางวิสา เพาะปลูก ครู คศ.๑ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 
 

ทต.จริม 
 
 

นางสุวรรณขวัญ ชูศรีสุข ครู คศ.๑ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
-โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

วันท่ี ๑ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

ทต.จริม 
 
กรมส่งเสริมฯ 
 
 

นางอัมพร กันใจสอน ครู คศ.๑ -โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

วันท่ี ๒๐ ก.พ. ๒๕62 
 

ทต.จริม 
 
 

 

สรุป     เทศบาลต าบลจริม  มีจ านวน ๑๘ สายงาน  ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี   จ านวน  18  สายงาน   คิดเป็นร้อยละ   100 


