
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ 2561 

ลําดับ
ที่  

การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 
ลงวันที่ 

จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

1 โครงการพัฒนาระบบงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
พื้นที่ประเทศ 

014/2561 
ลว. 15 ม.ค.61 

สํานักงานกองทุน
ไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก 

สํานักงานกองทุน
ไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก 

25-26 ม.ค.61 นายจิรวัฒน์  เตชะอินทร์ 
นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 

เลขานุการนายกฯ 
ผช.จพง.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 อบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเตรียม
ความพร้อมการประเมินครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชํานาญ
การ 

035/2561 
ลว.22 ม.ค.61 

สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ลําพูน 

โรงแรมกรีนเลค 
 รีสอร์ท  
จังหวัดเชียงใหม่ 

27-28 ม.ค.61 นางภาวิณี  อินถา   ครู 

3 การจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
หรือรูปแบบงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์
และแนวทางการกําหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง และขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 19 พ.ย.
60 และการบริหารสัญญา ภายใต้ 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

051/2561 
ลว. 23 ก.พ.61 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

โรงแรมเชียงใหม่  
ภูคํา จังหวัด
เชียงใหม่ 

23-25 ก.พ.61 นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกัน
และสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 

052/2561 
ลว.9 ก.พ.60 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 

20 ก.พ.61 นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 
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ลําดับ

ที่  
การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 

ลงวันที่ 
จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

6 ร่วมเวที “สานพลังชุมชนท้องถิ่น
เข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561” 

065/2561 
ลว. 16 ก.พ.61 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ 

1-3 มี.ค.61 นางลภัสรดา   ดงคําฟู 
นายสุขสวัฏดิ์   นันศ์ป้อม   

ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน 
ผช.จพง.ส่เสริมการ
ท่องเที่ยว 

7 ร่วมเวที “สานพลังชุมชนท้องถิ่น
เข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2561” 

066/2561 
ลว. 16 ก.พ.61 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ 

1-3 มี.ค.61 นางสาวจตุพร  จาตา 
นางสาวทิฐินันท์  
              พิพิธเสถียรกุล 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัด 

8 อบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระยะที่ 4 (ภาคปฏิบัติจริง) 

069/2561 
ลว.19 ก.พ.61  

สํานักงานบริการ
วิชาการและ

ฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคํา จังหวัด
เชียงใหม่ 

23-25 ก.พ.61 นางสาวกัญญ์พิชญา ไชยคํา 
นางเบญจวรรณ   เมทา 

นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

9 ประชุมเวทีสานพลังสร้างเครือข่าย
อาหารชุมชนและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการ
ดําเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

082/2561 
ลว.9 มี.ค.61 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

อบต.แม่สูน  
จังหวัดเชียงใหม่ 

14-16 มี.ค.61 นายอนุกูล   รุ่นหนุ่ม 
นายจิรวัฒน์  เตชะอินทร์ 
นางสาวทิฐินันท์  
             พิพิธเสถียรกุล 
นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 
นายอนุวัฒน์   มูลใจ 

รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกฯ 
หัวหน้าสํานักปลัด 
ผช.จพง.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
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ลําดับ

ที่  
การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 

ลงวันที่ 
จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

088/2561 
ลว.19 มี.ค.61 

สํานักงานส่งเสริม
การปกรองท้องถิ่น

จังหวัดลําพูน 

โรงแรมกัซซัน ขุน
ตาล กอล์ฟ แอนด์ 

รีสอร์ท  
จังหวัดลําพูน 

24-25 มี.ค.61 นางภาวิณี  อินถา 
นางยวงคํา  นครจีน 

ครู 
ครู 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดลําพูน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 รุ่นที่ 1 

116/2561 
ลว.23 เม.ย.61 

สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด
ลําพูน  

โรงแรมกัซซัน ขุน
ตาล กอล์ฟ แอนด์ 

รีสอร์ท  
จังหวัดลําพูน 

30 เม.ย.-1 พ.ค.
61 

นางสาวโชติกา  โปธาวิน นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

12 สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการ
พัฒนานวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
อปท. 

119/2561 
ลว.23 เม.ย.61 

สถาบัน
พระปกเกล้า 

ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์  
แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

30 เม.ย.61 นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ที่ได้รับ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

120/2561 
ลว.23 เม.ย.61 

สํานักงานปลัด
สํานัก

นายกรัฐมนตรี 

โรงแรมเอส ดี  
อเวนิว กรุงเทพฯ 

3 พ.ค.61 นายพิชญะ  สุยะมัน 
นางสาวจตุพร  จาตา 
นางลภัสรดา  ดงคําฟู 

รองนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย 

130/2561 
ลว.3 พ.ค.61 

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ลําพูน 

เวียงศิริลําพูน 
 รีสอร์ท  

จังหวัดลําพูน 

5-6 พ.ค.61 นางสมเพ็ชร   สุรินทร์ 
นางเรือนคํา   มหานิล 

ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
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ลําดับ

ที่  
การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 

ลงวันที่ 
จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน
จากการดําเนินงานของโครงการรวม
พลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การขยาย
เครือข่ายจัดการภัยจากแอลกอฮอล์
และอุบัติเหตุ 

138/2561 
ลว.8 พ.ค.61 

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลด
อุบัติเหตุจราจร 
อบจ.ร่องเคาะ 
จังหวัดลําปาง 

อาคาร
เอนกประสงค์วัด
บ้านแม่สงเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

10-11 พ.ค.61 นางสาวทิฐินันท์  
              พิพิธเสถียรกุล 

หัวหน้าสํานักปลัด 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพ อปท.ประจําปี 
2561 จังหวัดลําพูน 

149/2561 
ลว.16 พ.ค.61 

สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น  
จังหวัดลําพูน 

โรงแรมลําพูนวิล 
จังหวัดลําพูน 

23 พ.ค.61 นางลภัสรดา  ดงคําฟู 
นางสาวกัญญ์พิชญา 
                      ไชยคํา 
นางสาววิภาพร   ปัญญา 
นางสาวนิตรยา   สุยะมัน 

ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน 
นักวิชาการคลัง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณา
การลุ่มน้ําปิงตอนบน ครั้งที่ 2/2561 

152/2561 
ลว.21 พ.ค.61 

สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการลุ่ม
น้ําปิง 

โรงแรมอโมร่า  
ท่าแพ จังหวัด

เชียงใหม่ 

23 พ.ค.61 นางสาวจตุพร   จาตา 
นายสุขสวัฏดิ์   นันศ์ป้อม 

รองปลัดเทศบาล 
ผช.จพง.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

18 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

154/2561 
ลว.28 พ.ค.61 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.)
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

โรงแรมเชียงใหม่  
ภูคํา จังหวัดลําพูน 

31 พ.ค-3 มิ.ย.
61 

นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 
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ลําดับ

ที่  
การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 

ลงวันที่ 
จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

19 อบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับ
ปฐมวัย สังกัด อปท. ประจําปี 2561 

156/2561 
ลว.5 มิ.ย.61 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

โรงแรมไมด้า แอร์
พอร์ท(ดอนเมือง) 
กรุงเทพฯ 

16-19 มิ.ย.61 นางภาวิณี  อินถา ครู 

20 ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาล
ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
2561 

159/2561 
ลว.6 มิ.ย.61 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) 
สํานกงาน
ปลัดกระทรวง 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจังหวัดเชียงราย 

6 -8 มิ.ย.61 นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 

21 อบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทําเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2562 วิธีการและขั้นตอน
การพิจารณาของ อปท.ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายของ อปท. 

173/2561 
ลว.2 ก.ค.61 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) 
สํานกงาน
ปลัดกระทรวง 

โรงแรมเชียงใหม่ 
ภูคํา 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

6-8 ก.ค.61 นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล 

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การพัฒนาระบบข้อมูลตําบล 

180/2561 
ลว.19 ก.ค.61 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

เทศบาลตําบลแม่
สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

22-26 ก.ค.61 นางสาวทิฐินันท์ 
               พิพิธเสถียรกุล 

หัวหน้าสํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่  

การประชุม/หลักสูตร คําสั่งเลขที่ 
ลงวันที่ 

จัดโดย สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตําแหน่ง 

23 อบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

200/2561 
ลว.29 ส.ค.61 

สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ลําพูน 

โรงแรมกรีนเลค  
รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่ 

10-13 ก.ย.61  นางสาวทิฐินันท์  
             พิพิธเสถียรกุล 

หัวหน้าสํานักปลัด 

24 ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 

206/2561 
ลว.4 ก.ย.61 

สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย 
(สทท) 

ศูนย์การประชุม 
อิมแพคฟอรั่ม 
เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

11-13 ก.ย.61 นายจิรวัฒน์   เตชะอินทร์ 
นางสาวจตุพร  จาตา 

เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาล 

25 ประชุมสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่น 
วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่ม
ปัจจัยเสริมสุขภาวะฯ 

219/2561 
ลว.21 ก.ย.61 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

ศูนย์การแสดง
สินค้าและการ
ประชุม เมืองทอง
ธานี  

3-5 ต.ค.61 นางสาวจตุพร  จาตา 
นางสาวทิฐินันท์  
             พิพิธเสถียรกุล 
นางลภัสรดา  ดงคําฟู 
นายสุขสวัฏดิ์   นันศ์ป้อม 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัด 
 
ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน 
ผช.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 


