
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ                                          
ที ่  ลพ 55601/            วันที ่     6  ตุลาคม  2564                         
เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                  .      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
    จากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงท าให้มีการงดจัดกิจกรรม งดการฝึกอบรมและ
การรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ออกประกาศในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ว่าด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกฝนในหลักสูตรต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรทั่วไปที่เกี่ยวกับแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ของสถาบันอื่นที่ได้จัดขึ้นและตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของทุกต าแหน่ง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  18 คน 

ข้อเรียนเสนอ 
งานบริหารงานบุคคล จึงขอรายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จ านวน  18  คน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
 

    (นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่) 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 
             (นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล) 
           หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลก้อ   ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
…………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………  
   
 (นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์)    (นายอุดม  เชียงยศ) 
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลก้อ         นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 

     



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์   ผู้อ านวยการกองคลัง ระบบบ าเหน็จบ านาญของ

ท้องถิ่นเบื้องต้น 
25 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

(อบรมออนไลน์) 
  แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่นเบื้องต้น 
25 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

(อบรมออนไลน์) 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
25 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

(อบรมออนไลน์) 
  การพัฒนาความสุขที่เป็น

สาธารณะเพ่ือให้เกิดควมสุข
สมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนของ

ท้องถิ่น 

25 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด การประชุมสภาท้องถิ่น ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

8-9 เมษายน 2564 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

079/2564 
ลว. 31 มีนาคม 2564 

  การประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท. (LPA) เบื้องต้น 

23 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การยืนยันตัวตนบุคคล DLA-SSO 
ในระบบสารสนเทศของ สถ. 

23 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ระบบราชการ และ อปท. 4.0 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

23 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึก
ทักษะการท าวิจัยชุมชนด้วยวิธี

วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 

9-13 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

338/2563 
ลว. 8 พฤศจิกายน 2563 

  ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

 
 

 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นายจิตรกร  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการ 
กองสวัสดิการสังคม 

ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางลภัสรดา  ดงค าฟู  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ 
อปท.เบื้องต้น 

19 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  จัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วม
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า
ทองค า ประจ าปี 2563 

5-8 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพระปกเกล้า 321/2563 
ลว. 26 ตุลาคม 2563 

  ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า  ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า นักวิชาการคลังช านาญการ การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น 28 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวโชติกา  โปธาวิน  ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาวโชติกา  โปธาวิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ช านาญการ 

รายได้ของ อปท. เบื้องต้น 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ระบบบ าเหน็จบ านาญของ
ท้องถิ่นเบื้องต้น 

18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การบันทึกบัญชีของ อปท. 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางศิริพร  แสนสิทธิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางศิริพร  แสนสิทธิ์   นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ระบบบ าเหน็จบ านาญของ
ท้องถิ่นเบื้องต้น 

21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การบันทึกบัญชีของ อปท. 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การยืนยันตัวตนบุคคล DLA-SSO 
ในระบบสารสนเทศของ สถ. 

21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  ระบบราชการ และ อปท. 4.0 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาวณัฐฑิกา  สุยะใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ระบบบ าเหน็จบ านาญของ
ท้องถิ่นเบื้องต้น 

19 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นเบื้องต้น 

19 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การยืนยันตัวตนบุคคล DLA-SSO 
ในระบบสารสนเทศของ สถ. 

19 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวภาวิณี  แต้ค า  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาวภาวิณี  แต้ค า   นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

การจัดท าข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
หรือข้อบังคับของ อปท. 

18 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  จัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วม
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า
ทองค า ประจ าปี 2563 

5-8 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพระปกเกล้า 321/2563 
ลว. 26 ตุลาคม 2563 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึก
ทักษะการท าวิจัยชุมชนด้วยวิธี
วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 

9-13 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

338/2563 
ลว. 8 พฤศจิกายน 2563 

  ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางภาวิณี  อินถา  ต าแหน่ง ครู คศ.2 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางภาวิณี  อินถา  ครู คศ.2 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็ก
วัยเริ่มเรียนด้วยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 
Active Learning ส าหรับครู ศพด. 

24 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พว.) 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  การยกระดับสมรรถนะพัฒนา
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

11-13 พฤษภาคม 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 
(อบรมออนไลน์) 

  ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยต าบลก้อ 
 

12-13 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลก้อ  - 

  การส่งเสริมทักษะภาษาไทย
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

19 มิถุนายน 2564 เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกับ บริษัท ปีเตอร์เซอร์วิส 

จ ากัด 

- 
(อบรมออนไลน์) 

  สนุกกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

19-20 มิถุนายน 2564 บริษัท ครุศาสตร์ปัญญา จ ากัด - 
(อบรมออนไลน์) 

  สัมมนาทางวิชาการออนไลน์ เรื่อง 
ส่งเสริมจินตนาการเด็กปฐมวัยด้วย
นิทานผ่านโลกออนไลน์ 

24 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - 
(อบรมออนไลน์) 

 
 
 



 
การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ราย นางยวงค า  นครจีน  ต าแหน่ง ครู คศ.1 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางยวงค า  นครจีน   ครู คศ.1 ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยต าบลก้อ 
 

12-13 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลก้อ  - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ราย นายอนุวัฒน์  มูลใจ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นายอนุวัฒน์  มูลใจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ราย นางสาววิภาพร  ปัญญา  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาววิภาพร  ปัญญา   นักจัดการงานทั่วไป 

 

การประชุมสภาท้องถิ่น ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

8-9 เมษายน 2564 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

079/2564 
ลว. 31 มีนาคม 2564 

  หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี
และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน
ระเบียบสารบรรณของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1-2 เมษายน 2564 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

075/2564 
ลว. 29 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2563 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ราย นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
“วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่”  

27-29 ตุลาคม 
2563 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

297/2563 
ลว. 15 ตุลาคม 2563 

  จัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมพิธี
มอบรางวัลพระปกเกล้าทองค า 

ประจ าปี 2563 

5-8 พฤศจิกายน 
2563 

สถาบันพระปกเกล้า 321/2563 
ลว. 26 ตุลาคม 2563 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะ
การท าวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติ

พันธุ์วรรณนา 

9-13 พฤศจิกายน 
2563 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

338/2563 
ลว. 8 พฤศจิกายน 2563 

  ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อโมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 
            

 

 

 

 

 



 
การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ราย นางสาววาสนา  มนน้อย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาววาสนา  มนน้อย ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสาวรุ่งนภา  มะโน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสาวรุ่งนภา  มะโน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศึกษาดูงานและอบรมวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ตามโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนต าบลก้อ “ก้อ
โมเดล” 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

เทศบาลต าบลก้อ สนับสนุน
โครงการวิจัยโดย ส านักงานวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

346/2563 
ลว. 18 พฤศจิกายน 

2563 

  การประชุมสภาท้องถิ่น ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

8-9 เมษายน 2564 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

079/2564 
ลว. 31 มีนาคม 2564 

  หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี
และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน

ระเบียบสารบรรณของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1-2 เมษายน 2564 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

075/2564 
ลว. 29 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



 

การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางเรือนค า  มหานิล  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางเรือนค า  มหานิล   ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยต าบลก้อ 
 

12-13 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลก้อ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การพัฒนาบุคลากร/การส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานให้แก่พนักงานเทศบาล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ราย นางสมเพ็ชร  สุรินทร์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร/อบรม ระยะเวลา จัดโดย ค าสั่ง 

นางสมเพ็ชร  สุรินทร์   ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยต าบลก้อ 
 

12-13 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลก้อ  - 

 

 


