
ที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตร วัน ตั้งแตว่ันที่ หน่วยงานผู้จัด สถานทีจ่ัด

1 นายสมสมัย  ปองนาน 1. เวทสุีดยอดผู้น าชุมชนทอ้งถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 3  วนั 3-5 ต.ค. 62 สนง.กองทนุ (สสส.) อิมแพค็เมืองทองธานี

2. การพฒันาระบบข้อมูลต าบล (TCNAD) 5 วนั 24-28 ส.ค. 63 สนง.กองทนุ (สสส.) ทต.เวยีงพร้าว เชียงใหม่

2 นางสายชล   วงค์เขื่อนแก้ว  -

3 นายสุรชัย   ค าธติา  -

4 นางศตกมล  ยานะวนิ 1. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 2  วนั 5-6 มี.ค. 63 ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู รร.กรีนเลครีสอร์ท

2. การปฏบิติังานในระบบบญัชีคอม (e-laas) 3 วนั 28-30 ส.ค.63 ม.เกษตรศาสตร์ รร.คุ้มภคู า เชียงใหม่

5 นางอ้อยทพิย์   ขัติยศ 1. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 2  วนั 5-6 มี.ค. 63 ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู รร.กรีนเลครีสอร์ท

2. การอบรมเชิงปฏบิติัการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี64 - 66 4  วนั 25-28 ส.ค.63 กรมฯ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

6 นายสันติ    ทาวี  -

7 น.ส.ภทัรามาศส์  บตุรจุมปา 1. การจัดท าบญัชีราคาประเมินทนุทรัพย์ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างส าหรับแผนที่แม่บท 2  วนั 20-22 ธ.ค.63 ม.มหาสารคาม รร.เชียงใหม่ภคู า

2. การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 3 วนั 13-16 ก.ย. 63 กรมฯ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.

8 นายวรีะพล   เตชะนา  -

9 น.ส.ปยิะดา  เนตรสุวรรณ 1. ประชุมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมธรรมภบิาล อปท.ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 1 วนั 30-ม.ค.-63 ปปช. ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค าเชียงใหม่

10 นางสาวอภญิญา  อุปหนอง  -

11 นายภาณุมาศ  ยานะวนิ 1. อบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อทบทวนแผน ป ี2565 1 วนั 2-ก.ย.-63 จังหวดัล าพนู รร.แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ล าพนู

12 นางสุรีย์พรรณ   วงศ์แจ่ม 1. การปฏบิติังานระเบยีบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดี 2  วนั 10-11 มี.ค.63 ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู รร.กัซซันพาโนราม่า ล าพนู

13 นางวารุณี   นุ่นวาระ 1. การปฏบิติังานในระบบบญัชีคอม (e-laas) 3 วนั 28-30 ส.ค.63 ม.เกษตรศาสตร์ รร.คุ้มภคู า เชียงใหม่

2. การจัดซ้ือจัดจ้างการบริหารพสัดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-ccpp 1 วนั 25-ก.ค.-63 กรมฯ ม.สวนดุสิต

รายชื่อ พนักงานสังกัด อบต.ทุง่หัวชา้ง  ไดร้ับการฝึกอบรมตรงตามสายงาน
ประจ าปงีบประมาณ  2563   



ที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตร วัน ตั้งแตว่ันที่ หน่วยงานผู้จัด สถานทีจ่ัด

14 นางสนทนา  แดงชัย 1. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 2  วนั 5-6 มี.ค. 63 ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู รร.กรีนเลครีสอร์ท

2. การปฏบิติังานในระบบบญัชีคอม (e-laas) 3 วนั 28-30 ส.ค.63 ม.เกษตรศาสตร์ รร.คุ้มภคู า เชียงใหม่

15 นางจตุพร  ค าวลัิย  -

16 นางบวัจอน  นันทเสน 1. การพฒันาศักยภาพบคุลากรเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี 2 วนั 24-25 ธ.ค. 62 ศูนย์อนามัยที่ 1 ชม. รร. ดิเอ็มเพลส ชม

2. การวางแผนพฒันาศักยภาพมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 2 วนั 22-23 ก.พ.63 สสส. รร.บา้นโฮ่งรีสอร์ท

17 นางสาคร   บตุรจุมปา 1. การวางแผนพฒันาศักยภาพมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 2 วนั 22-23 ก.พ.63 สสส. รร.บา้นโฮ่งรีสอร์ท

18 นางสาวเกษดา  ชันดู 1. การวางแผนพฒันาศักยภาพมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 2 วนั 22-23 ก.พ.63 สสส. รร.บา้นโฮ่งรีสอร์ท

19 นางสุทนิ   ก้างยาง 1. การวางแผนพฒันาศักยภาพมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 2 วนั 22-23 ก.พ.63 สสส. รร.บา้นโฮ่งรีสอร์ท

โครงการ ต่าง ๆ

1. การเมืองการปกครองระบอบประชาธปิไตย

2. การปอ้งกันและแก้ไขปญัการทจุริต

 -2-






















