
รายงานสรุปผลการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ประจำป ี2562 

 

 
 

 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวดัลำพูน 
 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
(ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

 

1 อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

นายชัชวาล   ขันสะวะ 12-14 มีนาคม 
2563 

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 10 ลำปาง 

2 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์ใน
การจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความ
เสี่ยง” 

นายเอกนรินทร์  แจ้ใจ 28-29 มีนาคม 
2563 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน ตำบลนาจอม
เทียน อำเภอสัตหับ 
จังหวัดชลบุร ี

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ 

นางภัทรานิษฐ์   เสนาธรรม 

3-5 เมษายน 
2563 

โรงแรม รอยัลริเวอร์  
บางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

4 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงาน
สำรวจทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อม
ราคา เพื่อการจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐและเทคนิคการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกเลิก
การจัดทำบัญชีด้วยมือ” 

นางภัทรานิษฐ์   เสนาธรรม 

นางสาวนิรดา  มาลีแสง 

นางสาวตรีชนา  ศิริส้าว 

นางสาวธิดารัตน์   แก้วก๊อ 

19-21 เมษายน 
2563 

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

  



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
(ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

 

5 อบรมสัมมนาเชิงวิชาการและศึกษาดู
งาน ประจำปี 2562 เรื่อง “การ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานคณะผู้บริหารงานท้องถิ่น 
ประธานสภาและปลัดเทศบาล”                                                   

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน 

นายจำรัส  กันทะวัง 

นางสาวสายสมร ศิริษะ 

30 เมษายน - 
3 พฤษภาคม 

2562 

จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 

6 การเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร
พัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
2562  
รุ่นที ่2 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน 6-13 
พฤษภาคม 

2562 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัย
สำหรับนักทรพัยากรบุคคลมืออาชีพ” 

นางเกศวลี  จินดาหลวง 24-26 
พฤษภาคม 

2562 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบสารบัญ และการ
เขียนหนังสือราชการที่ดีของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นางสาววิลาวัลย์   ฝั้นพรม 

นางสาววารี   ชัยศร ี

นางนันทนา  ทิพวรรณ์ 

นางสาวโชติรส  เกาะ
เต้นท์ 

นางสาวอภัสรา  ปันพันธ์ 

นางสาวปิยพร   เขียวธง 

 

27-28 

พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเมอร์เคียว ตำบล
ช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
(ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ
ที ่

การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

 

9 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
สำหรับการบริหารงานท้องถิ่น 

นายแสงสว่าง   ใจกลางดุก 6-8 มิถุนายน 
2562 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจังหวัด
เชียงใหม่ 

10 อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 
2562 จังหวัดลำพูน 

นางสาวฐาปนา  มะโนชมพู  

นางสาวรจนา  กันทะวงศ์ 

นางเกศวลี  จินดาหลวง 

นางสาวนิรดา  มาลีแสง 

นายเอกนรินทร์  เจ้ใจ 

นายจงรักษ์   จายเขียว 

นางสาวภาสินี   เจริญศักดิ ์

นางสาวพันธญานี   ไชยแก้ว 

นายณัฐฤนอัคร   พงธนัธวัฒสร                                                                                                                                                                                    

6 มิถุนายน 
2562 

โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิค
บริหารจัดการและการสื่อสารกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่และระบบบริการดูแลระยะ
ยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่ชาติ พ.ศ.2561 (ใหม่)” 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ 

นางสาวภาสินี   เจริญศักดิ์ 

7-9 มิถุนายน 
2562 

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
(ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

 

12 สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 
ประจำปี 2562  

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน 

นายจำรัส  กันทะวัง 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ 

19-21 
มิถุนายน 
2562 

ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา 
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคคากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2562 

นางเกศวลี   จินดาหลวง 

นางสาววารี   ชัยศร ี

21-22 
มิถุนายน 
2563 

โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท 
เชียงใหม่ 

14  อบรมหลักสูตร “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
2562” 

นายจำรัส  กันทะวัง 

นายนิรันดร  จิตรา 

นายทองเหรียญ  ธุรี 

นางศรีเรือน  มาละแซม 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี 

นายศรีธน   ดวงแก้ว 

นายประสิทธิ์   กิติวงค์  

9-10 
กรกฎาคม 
2562 

โรงแรมกัซซัน ขุนตาล 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

15 อบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
รูปแบบการจำแนกงบประมาณรายจ่าย 
และหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2563 ประกอบรูปแบบโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS” 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ 

นางสาวภุมรี  จิอินทร์ 

นางสาวรจนา  กันทะวงค์ 

12-14 
กรกฎาคม 
2562 

โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

   



รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

(ด้านการพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับที่ การอบรม-สัมมนา ชื่อ-สกุล ระยะเวลา สถานที ่

 

16 อบรมหลักสูตรหารดำเนินการ
ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2522 

นางภัทรานิษฐ์   เสนาธรรม 

นางสาวนิรดา   มาลีแสง 

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย 

22-26 
กรกฎาคม 
2562 

โรงแรมอัลไพน์กอลฟ์ รีสอร์ท 
ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน 

 17 อบรมหลักสูตร “หลักในการ
ปฏิบัติราชการและความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา” 

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย 1-2 สิงหาคม 
2562 

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

   

 


