รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุลผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม
คณะครู ทุกคน

ตาแหน่ง

หลักสูตร/เรื่อง

คณะครู ทุกคน

ครู ผู้ดูแลเด็ก การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Active
Learning)
ครู ผู้ดูแลเด็ก เขียนแผนการเรียนรู้

คณะครู ทุกคน

ครู ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาดูงาน

1.

2.

3.

4.

5.

นางระวีวรรณ ธรรมสานุ
กูล
นางมนัสวี วิวัตนนาวิลัย
นางจันทร์ทิรา คาไหว

หัวหน้ากอง
คลัง
นักบัญชีและ
การเงิน
นัก

นายพงศ์ภัค เมืองจันทร์

นักจัดการ
งานทั่วไป
ชานาญการ

วันเดือนปีที่
เข้ารับการ
อบรม

สถานที่

จัดโดย

5 – 6 ตุลาคม โรงแรมเดอะ
2562
ปาร์ค อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

สสส

16 – 17
พฤศจิกายน
2562
29 -30 พ.ย
2562

สสส.

เทศบาลตาบล
สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ศพด.ป่าสัก จ.
ลาพูน

แนวทางการ
16 – 19 ธ.ค. โรงแรมกรีแลค
ปฏิบัติงานด้านการ
62
บริหารการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
และการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
อบรมหลักสูตร
20 – 22 ธ.ค. โรงแรมเอสดี
“ความสัมพันธ์
62
อเวนิว บาง
ภายใต้แนวทางการ
พลัด กทม.
เบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานการ
โครงงานและแข่งขัน
กีฬา การจ้างเหมา
บริการ การใช้เงิน
สะสม เงินทุนสารอง
เงินสะสมกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
กม. พัสดุของ อปท.

สสส.

สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ลาดับ
ที่

6.

ชื่อ-สกุลผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม
1.นางจันทร์ฟอง วิชัย
ชมภู
2.นางขวัญดาว จันทร์แดง
3.นางปทุมพร
ไชยจันดี
4.น.ส.อัจฉรี
สายต้อม
5.น.ส.จุฑามาศ
ยาวิลาศ

ครู

นางจันทร์ฟอง
ชมภู

ครู

วิชัย

7.

น.ส.ณัฐธิดา ขันทะยศ

8.

นายรัฐชัย นันโท
9.

ตาแหน่ง

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ธุรการ

หลักสูตร/เรื่อง
ร่วมจัดบูธนิทรรศ
การ ครูเรียม
เตรียมการอ่านใน
งาน“พลเมือง
เชียงใหม่ พร้อมไป
ต่อ(Chiangmai
Next)” งานปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่
ครั้งที่ 5

วันเดือนปีที่
เข้ารับการ
อบรม
17 - 18
มกราคม
2563

ร่วมอบรมสัมมนา
18 มกราคม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
2563
ปฐมวัยคุณภาพที่
สร้างได้ ในงาน
ปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5
“พลเมืองเชียงใหม่
พร้อมไปต่อ
(Chiangmai Next)”
นักทรัพยากร
อบรม หลักสูตร
17 – 19 ม.ค.
บุคคล
“หลักเกณฑ์การ
63
ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการ อบจ.
เทศบาลและอบต.
(ใหม่) การปรับปรุง
ระดับตาแหน่ง
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ใหม่)
เทคนิคการเขียน
ผลงานและวิสัยทัศน์
การเลื่อนระดับและ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ใหม่)
คนงานทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติ
28 – 29
การณ์หลักสูตร
ม.ค.63
พนักงานขับ
รถพยาบาล

สถานที่

จัดโดย

ศูนย์ประชุม
ภาคีเชียงใหม่เพื่อ
และแสดง
การปฏิรูป
สินค้า
การศึกษา
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7
รอบพระ
ชนมพรรษา
จังหวัด
เชียงใหม่
ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้า
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7
รอบพระ
ชนมพรรษา
จังหวัด
เชียงใหม่
โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ใน
นามสานัก
เลขานุการภาคี
เชียงใหม่เพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา

โรงแรมสวนบัว
รีสอร์ท

งานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สุขภาพจิต
และยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ลาดับ
ที่

10.

ชื่อ-สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
1.นางจันทร์ฟอง วิชัย
ชมภู
2.นางขวัญดาว จันทร์แดง
3.นางปทุมพร
ไชยจันดี
4.น.ส.อัจฉรี
สายต้อม
5.น.ส.รัตติกาล
วิยะ
6.น.ส.จุฑามาศ
ยาวิลาศ

นางศรัญา กันยาเลิศ

11.

น.ส.นฤมล กินเขียว

13.

นางระวีวรรณ ธรรมสานุ
กุล
นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล

14.

นายทองทิพย์ ถาบัวคา

15.

นายสมชาย ชัยวุฒิ
นายปรีชา ยาวิราช
นายเชิดศักดิ์ โนจา

ตาแหน่ง
ครู

หลักสูตร/เรื่อง

วันเดือนปีที่เข้า
สถานที่
รับการอบรม
31 มกราคม – โรงแรมคุ้มภูคา
2 กุมภาพันธ์
อาเภอเมือง
2563
จังหวัด
เชียงใหม่

การเบิกค่าใช้จ่าย
สถานศึกษาตาม
ผู้ดูแลเด็ก
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
ผู้ดูแลเด็ก
บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ผช.ผอ.กอง ท้องถิ่น พ.ศ.2562
การศึกษา
(ฉบับใหม่)และ
ธุรการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวง
มหาไทย
หัวหน้าสานัก
อบรมการพัฒนา
13 มี.ค.63
โรงแรมฮอลิ
ปลัด
ศักยภาพการ
เดย์อนิ ทร์
คนงานทั่วไป ดาเนินงานกองทุน
เชียงใหม่
ท้องถิ่นระบบข้อมูล
และการรายงานผล
โปรแกรม LTC
การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานจาก
หัวหน้ากอง
ผลการตรวจสอบ
หอประชุม
คลัง
ด้านการคลัง
เฉลิมพระ
นักบัญชีและ การเงิน การบัญชี
24 ก.พ.63
เกียรติ 80
การเงิน
และการพัสดุ องค์กร
พรรษา
นัก
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ
2563
นายกอบต.
อบรมวิทยากร
19 – 21 มี.ค. โรงแรมคุ้มภูคา
กระบวนการด้าน
63
สิทธิมนุษย์ชนภาค
มลชล/ท้องถิ่น
คนงานทั่วไป
อบรมการพ่น
17 มิ.ย.63
ทต.บ้านกลาง
สารเคมีควบคุม
ยุงลายพาหะ
ไข้เลือดออกและการ
ดูแลรักษาเครื่องพ่น

จัดโดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

สปสช.1

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

กระทรวงยุติธรรม

อาเภอสันป่าตอง

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุลผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม

16.

ตาแหน่ง

หลักสูตร/เรื่อง

น.ส.ณัฐธิดา ขันทะยศ

นักทรัพยากร
บุคคล

17.

นายคริษฐ์พงศ์ มณีคา
นางสาวปริสนา โกฏิแก้ว

18.

นางเปรมใจ บัวไส

ผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา
คนงานทั่วไป
รองปลัด
อบต.

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นัก
ทรัพยากรบุคคล รุ่น
ที่ 23”
การอบรมการ
ลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น
อบรบทบทวนการ
ดาเนินงานการ
บริหารกองทุนและ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
และทบทวนระบบ
ข้อมูลและการ
รายงานผลโปรแกรม
กองทุน

วันเดือนปีที่
เข้ารับการ
อบรม

สถานที่

จัดโดย

21 มิ.ย. – 5
ก.ค. 63

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น

กรมส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

24 มิ.ย. 63

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่

26 มิ.ย. 63

สานัก
งานสปสช. เขต
1

สปสช.

