
 

 

ตารางสรุปรายชื่อพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับที่ หลักสูตรการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงาน/เลขที่คำสั่ง (อ้างอิง) 

1 
 
 

 ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ  

2  รองปลัดเทศบาล  
3 

 
 

-แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.2562 และหลักเกณฑ์การจ้าง
งานบริการ จ้างเหมาบริการ ตาม ว 4044 และการการหาพัสดุ จ้า
ต่อเนื่องรายเดิมฯ  รุ่นที่ 3 

นางสาวสุพรรณี   ใจยอดศิลป์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตามคำสั่ง ทต.
แม่ใจ ที่ 503/2563 ลว. 5 พ.ย. 63 

4 -แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.2562 และหลักเกณฑ์การจ้าง
งานบริการ จ้างเหมาบริการ ตาม ว 4044 และการการหาพัสดุ จ้า
ต่อเนื่องรายเดิมฯ  รุ่นที่ 3 
-นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 84 

นางกรกฎ  เศียรสมาน 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตามคำสั่ง ทต.
แม่ใจ ที่ 503/2563 ลว. 5 พ.ย. 63 
 
 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามคำสั่ง 
ทต.แม่ใจ ที่ 545/2563 ลว. 7 ธ.ค. 63 

5 
 

 
 

 นายวัสนกร  สินเปียง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 

 
 

6 
 

 

 นางสาวฝนทิพย์  เพชรประดับ 
นักทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 



 

 

7 -แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.2562 และหลักเกณฑ์การจ้าง
งานบริการ จ้างเหมาบริการ ตาม ว 4044 และการการหาพัสดุ จ้า
ต่อเนื่องรายเดิมฯ  รุ่นที่ 3 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางกัญญ์ณพัชญ์  ศรีใจติ๊บ 
นักจัดการงานทั่วไป 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตามคำสั่ง ทต.
แม่ใจ ที่ 503/2563 ลว. 5 พ.ย. 63 
 
 
-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 

8 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นายมนตรี  คำตั๋น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 
 
 

9 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางสาวจุฬารัตน์  คำบุญเรือง 
นักประชาสัมพันธ์ 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 

10 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางพัชรีภรณ์  แซ่เจี่ย 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 

11 -พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้เครื่องจักรกลป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สอ.ชเนรินทร์  เขื่อนขันติ์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 
ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 350/2564 ลว. 18 
ส.ค. 64 

12  นายสมปราชญ์  สุดแป้น 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

 

13  นางสาวกัญญาภัทร จันต๊ะคาด  



 

 

นิติกร 
14 -เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) เพ่ือให้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

นางวันเพ็ญ  ปันกิติ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตาม
คำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 468/2563 ลว. 9 ต.ค. 
63 
 

15 -อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง รุ่นที่ 19 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางสุภาพร  แก้วคำ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามคำสั่ง 
ทต.แม่ใจ ที่ 519/2563 ลว. 25 พ.ย. 63 
 
-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 
 

16  นางอัญเชิญ  ทูนแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 

 
 

 

18  นายภาสกร  กระสง 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

19 -การจัดทำแผนที่และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงโปรแกรม LTAX 3000 
เข้า LTAX 4000 รุ่นที่ 9 
 
 

นายจักรกฤษณ์  คล่องรับ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตามคำสั่ง ทต.
แม่ใจ ที่ 520/2563 ลว. 25 พ.ย. 63 
 
 
 
 



 

 

20 -เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) เพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
-การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างพัสดุมืออาชีพและหน้าที่
กรรมการทุกคณะในยุคโลกาภิวัฒน์กับหนังสือสั่งการ ว.89 และที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด รุ่นที่ 2 

นางซื่อชัญญา  ป้องแก้ว 
นักวิชาการพัสดุ 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตาม
คำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 468/2563 ลว. 9 ต.ค. 
63 
-มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตามคำสั่ง 
ทต.แม่ใจ ที่ 233/2564 ลว. 15 มิ.ย. 64 
 

21 -การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผัง
เมือง 
-การพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็ก รุ่นที่ 2 

นายสุภาพ  ขาวงาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

-กรมโยธาธิการและผังเมือง  ตามคำสั่ง      
ทต.แม่ใจ ที่ 509/2563 ลว. 10 พ.ย. 63 
-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 
(สนทช.) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 
2564 

22 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นายพร  กองแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 
 
 

23 -การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้ปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยโรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

นายสัณห์ชัย  ทะปัญญา 
นายช่างโยธา 

-ตามหนังสืออุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ที่ พย 
0033(2)/ว532 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

24 -แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.2562 และหลักเกณฑ์การจ้าง
งานบริการ จ้างเหมาบริการ ตาม ว 4044 และการการหาพัสดุ จ้า
ต่อเนื่องรายเดิมฯ  รุ่นที่ 3 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางจิราวรรณ  ศรีนิบูลย์ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตามคำสั่ง ทต.
แม่ใจ ที่ 503/2563 ลว. 5 พ.ย. 63 
 
 
-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 



 

 

22 มี.ค. 64 
25  นายฐานมาศ  สมวรรณ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

26  นางชูศรี  ณ ลำปาง 
นักวิชาการศึกษา 

 

27 -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 รุ่นที่ 12 

นางศรีคำ  ปัญสุวรรณ์ 
คร ู
 
 
 

 

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามคำสั่ง 
ทต.แม่ใจ ที่ 544/2563 ลว. 7 ธ.ค. 63 

28  นางสาวทัศนา  คำดี 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

29  นางเกษร  ปัญสุวรรณ์ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

30 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางขวัญเรือน  โลหะกิจ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ

สังคม 
 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 

31 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

นางสุธาทิพย์  รักประชา 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ตามคำสั่ง ทต.แม่ใจ ที่ 90/2564 ลว. 
22 มี.ค. 64 

32  นางสาวกรกนก  ทาจีน  



 

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
33  นายองอาจ  ชัยชนะยานนท์ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

34  นายภัทรวุธ  เมืองคำ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

เทศบาลตำบลแม่ใจมีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 20 สายงาน 
 

1. 1101  ปลัด/รองปลัด 
2. 2101  นักบริหารงานทั่วไป 
3. 3103  วิเคราะห์ 
4. 3102  นักทรัพยากรบุคคล 
5. 3101  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. 4805  จพง.ป้องกันฯ 
7. 3104  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
8. 3301  นักประชาสัมพันธ์ 
9. 3105  นิติกร 
10. 2102  นักบริหารงานคลัง 
11. 3201  นวก.การเงินและบัญชี 
12. 4101  ธุรการ 
13. 2103  นักบริหารงานช่าง 
14. 4701  นายช่างโยธา 
15. 3701  วิศวกรโยธา 
16. 2104  นักบริหารงานสาธารณสุข 
17. 2107  นักบริหารงานการศึกษา 
18. 3803  นวก.ศึกษา 
19.    คร ู
20. 2105  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 
พนักงานที่ได้รับฝึกอบรมในสายงานทั้งหมด  20 สายงาน 
คิดเป็นร้อยละ   = 20 x 100 

           20 
     = 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย  1  หลักสูตรต่อปี 
 

=   27  x  100    =   100  % 
          27 
 

จำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวนพนักงานผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คิดเป็นร้อยละ 

27 27 100 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
พนักงานเทศบาล 29 คน  จบปริญญาตรี 28 คน  ไม่จบปริญญาตรี   1 คน 
ลูกจ้างประจำ   9  คน  จบปริญญาตรี   2 คน  ไม่จบปริญญาตรี  7 คน 
พนักงานจ้างท่ัวไป  1  คน   จบปริญญาตรี   1 คน  ไม่จบปริญญาตรี  -  คน 
 รวม  39  คน    31 คน                8 คน 
   
 คิดสัดส่วนร้อยละ  =    ผู้กำลังศึกษาปริญญาตรี  x 100 
                                       จำนวนคนที่ยังไม่จบปริญญาตรี 
      =     0 x 100 
                                            8 
      =     0 
 คิดสัดส่วนร้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      = ผู้จบปริญญาตรี x 100 
             จำนวนบุคลากรทั้งหมด 
      = 31 x 100 
                  39 
      = 79.50 


