รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้เข้ารับ
ที่
การฝึกอบรม
1.

นายกฤตนัย
ยาวิลาศ

2.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

3.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

4.

นางศรัญญา
กันยาเลิศ
นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกูล

5.

นางสาวเปรมใจ
บัวไสย

6.

นางสาวเปรมใจ
บัวไสย
นางสาวณัฐธิดา
ขันทะยศ

วันเดือนปีท่ี
ตำแหน่ง
หลักสูตร/เรื่อง
เข้ารับการ
สถานที่
จัดโดย
อบรม
พนักงานดับเพลิง
11-16
วิลัยป้องกัน
ป้องกันและบรรเทา
คนงานทั่วไป
รุ่นที่ 70
พฤศจิกายน
สาธารณภัย
เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
2561
กิจกรรมขยายผล
19
กรมส่งเสริมยูนิเซฟ
ครู
พัฒนาสมรรถนะ พฤศจิกายน
คุ้มภูคำ
เด็ก
2561
ประธานจัดงาน
25
โรงเรียนเทศบาล 1
ครู
วิชาการเด็กปฐมวัย พฤศจิกายน
สมาคม
ทุ่งฟ้าบด
อ.สันป่าตอง
2561
โครงการประชุม
หัวหน้าสำนัก
ชีแ้ จง พรบ.เงิน
ปลัด
6 ธันวาคม ห้องประชุม 700
สำนักงาน
ทดแทน
ผูอ้ ำนวยการ
2561
ปี
ประกันสังคม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
กองคลัง
2561
ระบบเฝ้าระวัง
รองปลัด
สุขภาพหนึ่งเดียว
องค์การ
11-12 โรงแรม ชาเทรียม
ผ่อดีดี:ผลสำเร็จ
บริหารส่วน
ธันวาคม
ริเวอร์ไซต์
ความท้าทาย และ
ตำบลสัน
2561
กรุงเทพฯ
บทบาทของภาคี
กลาง
เครือข่าย
รองปลัด
คณะสัตวแพทย์
19-20
อบต.
การใช้ระบบผ่อดีดี
ศาสตร์
ธันวาคม
นักทรัพยากร สำหรับเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
2561
บุคคล
เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้เข้ารับ
ที่
การฝึกอบรม

7.

8.

ตำแหน่ง

นางบุศรา สมศรี

นักพัฒนา
ชุมชน

นายทองทิพย์
ถาบัวคำ

นายก
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลสัน
กลาง

9.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

ครู

10.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

ครู

11.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

ครู

นางบุศรา สมศรี

นักพัฒนา
ชุมชน

นางบุศรา สมศรี

นักพัฒนา
ชุมชน

12.

13.

หลักสูตร/เรื่อง
โครงการฝึกอบรม
การบันทึกข้อมูล
ประจำปี2562
เรื่องการใช้
โปรแกรมบันทึก
และประมวลผล
ข้อมูล จปฐ.
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับ
แนวทางพัฒนา
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
จัดนิทรรศการ
นวัตกรรม
การศึกษา(งาน
ปฏิรูปการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงใหม่
รับรางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญเงิน
วัสดุ(นวัตกรรม)
เหลือใช้
รับเกียรติบัตรครู
ท้องถิ่นเชียงใหม่
ดีเด่น (วันดี)
ประชุมโครงการ
ส่งเสริมวินัยการ
ออมกับ กอช.ใน
จังหวัด
ศึกษาดูงานหมู่บ้าน
เศษรฐกิจพอเพียง
บ้านสันทราย ตำบล
บ้านมะขุนหวาน

วันเดือนปีท่ี
เข้ารับการ
อบรม

สถานที่

โรงแรมทัชสตาร์รี
20 ธันวาคม สอร์ท อำเภอ
2561
จอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่

19-21
ธันวาคม
2561

สำนักงานัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

โรงแรม ไอโฮเทล
อำเภอนครพนม
จังหวัดนครพนม

31 ธันวาคม
2561-1 ห้องประชุมแสดง
มกราคม
สินค้าภาคเหนือ
2562
1 มกราคม
2562

จัดโดย

ห้องประชุม

อบจ+ภาคี

อบจ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

16 มกราคม
2562
18 มกราคม โรงแรมเชียงใหม่
2562
แกรนด์วิว

กระทรวงมหาด
ไทยกระทรวงการ
คลัง กอช.

บ้านสันทราย หมู่
1 ตำบลมะขุน
หวาน

สำนักงานพัฒนา
ชุมชน อำเภอสัน
ป่าตอง

22 มกราคม
2562

ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้เข้ารับ
ที่
การฝึกอบรม
14.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

15.

นางศรัญญา
กันยาเลิศ
นางระวีวรรรณ
ธรรมสานุกุล

16.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

17.

นางบุศรา สมศรี

18.

นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

ตำแหน่ง

หลักสูตร/เรื่อง

วันเดือนปีท่ี
เข้ารับการ
อบรม
27
มกราคม
2562

สถานที่

ทักษะการคิดด้วย
ห้องประชุม
ครู
สื่อเทคโนโลยี ยุค
เทศบาลตำบล
4.0
บ้านกลาง
การประชุมชี้แจง
ขั้นตอนและ
หัวหน้าสำนัก
หลักเกณฑ์
โรงแรมมิราเคิล
ปลัด
มาตรการสำหรับ 29 มกราคม
แกรนด์คอน
ผูอ้ ำนวยการ การคัดเลือก อปท.
2562
เวนชั่น
กองคลัง
ที่มกี ารบริหาร
กรุงเทพมหานคร
จัดการที่ดี ปี
2562
ศูนย์ประชุมและ
จัดบูธนิทรรศการ
30-31
แสดงสินค้า
ครู
วัสดุเหลือใช้งาน
มกราคม
ปฏิรูปการศึกษา
2562

นักพัฒนา
ชุมชน

ครู

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนว
ทางการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการทางสังคม
ทักษะการคิดด้วย
สื่อเทคโนโลยีต่อ
ยอดครุ 4.0

จัดโดย
บ.สยามอิน
โนเวชั่นมีเดีย

สำนัก
นายกรัฐมนตรี

สมาคมครู

21
กุมภาพันธ์
2562

ห้องประชุมวชิร
ธาร โรงแรมฮอลิ
เดย์การ์เด้นท์ ถ.
ห้วยแก้ว อำเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

7 เมษายน
2562

ห้องประชุม
เทศบาลตำบล
บ้านกลาง

สมาคม+บ.สยาม
อินโนเวชั่น

ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้เข้ารับ
ที่
การฝึกอบรม

19.

นางขวัญดาว
จันทร์แดง

20.

นางทิพวรา ยอด
ใจ
นางจันทร์ฟอง
วิชัยชมภู

ตำแหน่ง

ครู

ครู

หลักสูตร/เรื่อง
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ด้วย
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและ
แผนการจัด
ประสบการณ์อย่าง
ง่าย
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และ
รายจ่ายของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562”

วันเดือนปีท่ี
เข้ารับการ
อบรม

สถานที่

จัดโดย

23-26
เมษายน
2562

โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2-4
สิงหาคม
2562

โรงแรมเชียงใหม่
ออร์คิด เชียงใหม่

สถาบันบริการ

