
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ หลักสูตรกำรพัฒนำ ระยะเวลำ สถำนท่ี ผู้จัด หมำยเหตุ

นางสุดารัตน์  อนิทราศี ปลัดเทศบาล กลาง ๑. บริหารท้องถ่ินอย่างย่ังยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๖๐ โรงแรมดุสิต ปร้ินเซส จ.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

ส ำนักปลัด (๐๑)

นายฐิติ  อินทะพันธ์ุ หัวหน้าส านักปลัด กลาง ๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๖๐ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จ.เชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

2. เตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการจัดการเลือกต้ังฯ 16-19 พ.ค.61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

3. การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพ่ือบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบปฏิรูปประเทศฯ 20-ก.ย.-61 สโมสรทหารบกฯ กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นางสาวปนัดดา  บัวศิริ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น

นางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ฯ 15-17 มิ.ย. 61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นางดารณี  พุทธวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ

นางศิริวิภา  พุทธานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1. การเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชน 22-ธ.ค.-60 โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม่ สปสช.

2. เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินระบบแท่งฯ 27-29 เม.ย.61 รร.โลตัสปางสานแก้ว จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นายนัฐพงษ์  ใจเจ็น นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินระบบแท่งฯ 27-29 เม.ย.61 รร.โลตัสปางสานแก้ว จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกุลรัสม์ิ  พุทธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ฯ 20-22 เม.ย61 รร.เอเชียแอร์พอรท กทม. ม.เกษตรศาสตร์

2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 62 ฯ 27-29 เม.ย.61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นายสิรวิทย์  คชสาร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ

นายจักรภพ  มณีกุล นิติกร ปฏิบัติการ 1. การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเร่ืองร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ 7-8 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ กรมอนามัย ฯ

2. การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯ 1-ก.พ.-61 รร.โพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย ส.ปลัดส านักนายกฯ

3. การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ฯ 23-ส.ค.-61 รร.เซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ ส านักงาน ป.ป.ช.

นางสาวณิชกานต์  ร้องหาญแก้ว นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์ โทเจริญ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน อบรมหลักสูตร พนักงานดับเพลิง รุ่นท่ี 69 36-31 ส.ค. 61 วิทยาลัยป้องกันฯ ชม. วิทยาลัยป้องกันฯ ชม.

กองคลัง (๐๔)

นางกุหลาบ  ไชยม่ิง ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 1. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้าง 2560 ฯ 19-22 ม.ค.61 รร.เอสดี อเวนิว บางพลัด กทม. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

2. เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้างฯ 19-23 พ.ค. 61 รร.บียอนด์ สวีท กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

3. กลยุทธ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 62 ฯ 22-24 มิ.ย.61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. เตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการจัดการเลือกต้ังฯ 16-19 พ.ค.61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

5. เทคนิคการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ฯ 24-26 ส.ค. 61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.สวนดุสิต

ทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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นางอรทัย  สมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 1. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 26-28 ม.ค.61 รร.นครพิงค์ พาเลซ จ.เชียงใหม่ ม.มหาสารคาม

2. การด าเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ 16-ก.พ.-61 รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ สปสช.เชียงใหม่

3. การด าเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชนฯ 28-29 มี.ค.61 ศูนย์ประชุมอมิแพ็คเมืองทองธานี ส.สนับสนุนสุขภาวะชุมชน(3)

4. กลยุทธ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 62 ฯ 22-24 มิ.ย.61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางชนัญชิดา  นาธรรมเจริญ นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 1. เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้างฯ 23-25 พ.ค. 61 รร.บียอนด์ สวีท กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

2. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

นางอุบล  สงฆ์สังข์วรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน การด าเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ 16-ก.พ.-61 รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ สปสช.เชียงใหม่

นางสาวขัติยา  พงษ์เทอดศักด์ิ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 1. เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้างฯ 23-25 พ.ค. 61 รร.บียอนด์ สวีท กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

2. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

กองช่ำง (๐๕)

นายไตรณรงค์  บุญชูศิลป์ ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง

นายวัชิระชัย  ไชยม่ิง นายช่างโยธา อาวุโส 1. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

2. การอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาฯ 18-20 ก.ค. 61 สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นท่ี 3 21-24 ก.ย. 61 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นายพงศกร  เมืองลือ นายช่างโยธา อาวุโส 1. หลักเกณฑ์การค านวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฯ 26-28 ม.ค.61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

2. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

นายประเวศน์  หลวงปัน นายช่างโยธา ช านาญงาน การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

2. การอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาฯ 18-20 ก.ค. 61 สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นท่ี 3 21-24 ก.ย. 61 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นายศุภณัฐ  มิรินทร์ นายช่างโยธา อาวุโส 1. หลักเกณฑ์การค านวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ฯ 26-28 ม.ค.61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

2. การจัดท าร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะงาน รูปแบบงานก่อสร้าง ฯ 23-25 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏพระนคร

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (๐๖)

นายศรชัย   ชมถ่ิน ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กลาง ๑. การบริหารจัดการตลาดท้องถ่ินประเทศไทย 4.0 8-18 ต.ค. 60 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

๒. การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๐ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๓. การด าเนินการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ฯลฯ ๙-๑๐ ธ.ค. ๖๐ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

4. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย ฯ 8-ม.ค.-61 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ส.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. การด าเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชนฯ 28-29 มี.ค.61 ศูนย์ประชุมอมิแพ็คเมืองทองธานี ส.สนับสนุนสุขภาวะชุมชน(3)
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นางสาวนภัส  เช้ือสะอาด หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ต้น 1. การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 34 ฯ 19-21 ก.พ. 61 รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่

2. การจัดการเหตุร าคาญใน อปท. 22-23 ก.พ. 61 รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่

3. นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รุ่นท่ี 28 23 ก.ย.-19 ต.ค. 61 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นางสาววรรณพร  อุปนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 1. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 26-28 ม.ค.61 รร.นครพิงค์ พาเลซ จ.เชียงใหม่ ม.มหาสารคาม

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 3-4 ก.ค. 61 รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม. กรมอนามัย ฯ

นายพัฒนพงศ์  บุญยืน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ  วิทิตปริวรรต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ช านาญการ ๑. การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๐ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย ฯ 8-ม.ค.-61 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ส.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเร่ืองร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ 7-8 ก.พ. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ กรมอนามัย ฯ

4. การด าเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชนฯ 28-29 มี.ค.61 ศูนย์ประชุมอมิแพ็คเมืองทองธานี ส.สนับสนุนสุขภาวะชุมชน(3)

นางสาวณัฐิรา  พุทธวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1. การสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 22-25 พ.ค.61 รร.อโมรา จ.เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 23-24 ส.ค. 61 รร.รอยัล ซิต้ี กทม. ส านักงาน ป.ป.ส.

นายสมทวี  พรหมฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน

นางสาวอภิญญา วิวชรากูล เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน

กองกำรศึกษำ (๐๘)

นางสาวเยาวเรศ  กิติลังการ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 1. การบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ฯ 28-30 เม.ย. 61 รร.อเล็กซานเดอร์ กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

2. เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้างฯ 23-25 พ.ค. 61 รร.บียอนด์ สวีท กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นางนภาพร  ทัศนัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (2561-2564) 13 ก.ย. 61 รร.เชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่

นางเบญจลักษณ์   มิรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้างฯ 23-25 พ.ค. 61 รร.บียอนด์ สวีท กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นางวราภรณ์  ขาวสวย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิกำรสังคม (๑๑)

นายนริทร์  หลวงปา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น การด าเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชนฯ 28-29 มี.ค.61 ศูนย์ประชุมอมิแพ็คเมืองทองธานี ส.สนับสนุนสุขภาวะชุมชน(3)

นางชนิสรา  พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ต้น 1. การพัฒนาศักยภาพด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 23-25 มี.ค.61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2. การพัฒนคุณภาพชีวิตเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชนของ อปท . 3-5 ส.ค. 61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวณัฐหทัย   เดโชพัฒน์ชญานิน นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ ๑. บริหารท้องถ่ินอย่างย่ังยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑๓-๑๕ ธ.ค. ๖๐ โรงแรมดุสิต ปร้ินเซส จ.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

2. การพัฒนคุณภาพชีวิตเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชนของ อปท . 3-5 ส.ค. 61 รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวพรสวรรค์  บุตรศรีพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน



ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ระดับ หลักสูตรกำรพัฒนำ ระยะเวลำ สถำนท่ี ผู้จัด หมำยเหตุ

26 สายงาน


