
 
 
 
 
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
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การประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 
พนกังานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล

แทนต าแหน่งที่ว่าง 



 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะ 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 



















































 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏบิัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 



สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลสามัญ 
สังกัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1 พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์ 
ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-00-1101-001 
 
 
 
 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนำศักยภำพ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของบุคลำกร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจ ำปี 2563 
รุ่นที่ 4  

วันที่  16 - 20 
พฤศจิกำยน 2562   

โรงแรม เดอะ คำวำลิ คำซ่ำ 
รีสอร์ท ต ำบลบ้ำนเกำะ 
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 658/2562 ลงวันที่  
31 ตุลำคม 2562 

กำรประชุมและกำรสัมมนำทำงวิชำกำรสมำคม
สันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 1/2563 ประจ ำปี พ.ศ.2563  

วันที่ 29 - 31 
มกรำคม 2563 

ศูนย์ประชุมแสดงสินค้ำ
นำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษำ 
ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 743/2562 ลงวันที่  
19 ธันวำคม 2562 

โครงกำรฝึกอบรม “เสริมกระบวนทัศน์  
พัฒนำมิติใหม่ ท้องถิ่นไทยยุคโซเชียล”  

วันที่ 13 - 17 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมปิยะพรพำวิลเลี่ยน 
อ ำเภอแม่สำย  
จังหวัดเชียงรำย 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 014/2563 ลงวันที่  
13 มกรำคม 2563 

กำรประชุมวิชำกำรสันนิบำตเทศบำลภำคเหนือ 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563  

วันที่ 19 - 21 
สิงหำคม 2563 

โรงแรมบรรจงบุรี  
อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี              

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 434/2563 ลงวันที่  
14 สิงหำคม 2563 

2 ว่ำที่ ร.ต.สนั่น  ปัญญำ 
ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำลต ำบล 
ห้ำงฉัตร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-00-1101-002 
 

กำรอบรมวิทยำกรอ ำเภอส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 

วันที่ 23 กันยำยน 
2563 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัด
ล ำปำง 

หนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดล ำปำง  
ที่ ลต (ลป) 0002/ว 541 
ลงวันที่ 3 กันยำยน 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลสามัญ 

สังกัด ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

3 นำงสำวอุไรวรรณ  แมะบ้ำน 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-2101-001 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงและส่งเสริม 
กำรน ำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในกำรพัฒนำเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด 

วันที่ 8 กันยำยน 
2563 

ห้องประชุมประสิทธิศำสตร์ 
อำคำร 52  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ที่ ลป 0023.3/ว 1377  
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563 

4 นำยวัลลภ  เรืองข ำ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-2101-002 
 
 
 
 

กำรประชุมสรุปเงินปิดโครงกำรสร้ำงเมือง 
น่ำอยู่ด้วยพลังเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่
ต ำบลสุขภำวะอย่ำงยั่งยืน (สสส.)  

วันที่ 4 ธันวำคม 
2562  

ห้องประชุมเทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ ำเภอเทิง                 
จังหวัดเชียงรำย 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 701/2562 ลงวันที่  
2 ธันวำคม 2562 

เข้ำร่วมเวทีข่วงฮอมผะญ๋ำล้ำนนำ สู่นวัตกรรม
กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน  

วันที่ 24 - 26 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมเฮอริเทจ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 748/2562 ลงวันที่  
20 ธันวำคม 2562 

กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร สื่อสำร
ระบบบริกำรสุขภำพในชุมชนกับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมบริบทในพ้ืนที่ ปี 2563  
รุ่นที่ 3 

วันที่ 11 สิงหำคม 
2563 

ห้องประชุมบุษย์น้ ำทอง 
โรงแรมบุษย์น้ ำทอง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0032/ว 
16596 ลงวนัท่ี  
22 กรกฎำคม 2563 และ
หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป
0032/17320 ลงวันที่  
3 สิงหำคม 2563 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

5 นำงสำวสุชญำ  วชิรเดชำชัย 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3101-002 
 
 

เข้ำร่วมเวทีข่วงฮอมผะญ๋ำล้ำนนำ สู่นวัตกรรม
กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน  

วันที่ 24 - 26 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมเฮอริเทจ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 748/2562 ลงวันที่  
20 ธันวำคม 2562 

กำรอบรมเรื่อง ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และบทบำทที่เกี่ยวข้องให้กับ 
อปท. 

วันที่ 23 มกรำคม 
2563  

โรงแรมเวียงลคอรล ำปำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

หนังสือส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1008.2/
ว 17185 ลงวันที่  
12 ธันวำคม 2562 

ประชุมปรึกษำเรื่องกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมสุขภำพที่ท ำให้เกิดโรคของต ำบล 
ห้ำงฉัตร เพ่ือแก้ไขปัญหำโรคควำมดัน/
เบำหวำนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

วันที่ 30 มิถุนำยน 
2563 

ห้องประชุมชั้น 2  
อำคำรสูงอำยุ โรงพยำบำล
ห้ำงฉัตร 

หนังสือคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
ปรับเปลี่ยนต ำบลห้ำงฉัตร  
ที่ พิเศษ 2 ลงวันที่  
22 มิถุนำยน 2563 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรของเสีย
อันตรำยจำกชุมชน ภำยใต้โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำมลพิษจำกของเสียอันตรำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

วันที่ 6 สิงหำคม 
2563 

ห้องประชุม 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 
1288 ลงวันที่ 31 
กรกฎำคม 2563 

กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร สื่อสำรระบบ
บริกำรสุขภำพในชุมชนกับกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตตำมบริบทในพ้ืนที่ ปี 2563  
รุ่นที่ 3 

วันที่ 11 สิงหำคม 
2563 

ห้องประชุมบุษย์น้ ำทอง 
โรงแรมบุษย์น้ ำทอง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0032/ว 
16596 ลงวันที่  
22 กรกฎำคม 2563 และ
หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป0032/17320 
ลงวันที่  3 สิงหำคม 2563 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  

กำรฝึกอบรม (ครู ข) “โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำยใต้โครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรี
สวำงครัตน์ วรขัตติยรำชนำรี” 

วันที่ 1 กันยำยน 
2563 

ห้องเวียงแก้ว  
โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 
18816 ลงวนัท่ี  
21 สิงหำคม 2563 

6 นำงสำวคนึงนิจ  ลือภะ 
ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3102-001 
 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“เทคนิคกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
(2564-2566) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ (ใหม่) 
ปัญหำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระดับ อปท.” 

วันที่ 8 - 10 
กรกฎำคม 2563 

โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 366/2563 ลงวันที่  
30 มิถุนำยน 2563 

7 นำงแสงดำว  ต่อสู้ 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3103-001 

กำรประชุมประชำคมรับฟังควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนพัฒนำจังหวัดล ำปำง 5 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี 2564 

วันที่ 19 ธันวำคม 
2562 

ห้องประชุม ชั้น 2  
(ครัวสวนดุสิต) มหำวิทยำลัย
สวนดุสิตศูนย์กำรศึกษำนอก
ที่ตั้งล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 
50900 ลงวนัท่ี  
17 ธันวำคม 2562 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ (One Plan)  

วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 
2563 

หอประชุมจังหวัดล ำปำง 
ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 077/2563 ลงวันที่  
11 กุมภำพันธ์ 2563 

โครงกำรอบรมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  

วันที่ 15 - 16 
กรกฎำคม 2563 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง  
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 394/2563 ลงวันที่  
13 กรกฎำคม 2563 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

8 นำงกษิรำ  วงค์เรือง 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทะเบียนและ
บัตรช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3104-001 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 นำยณัฐวุฒิ  เสำร์แดน 
ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3105-001 
 
 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “นิติกร รุ่นที่ 33”  วันที ่6 ตุลำคม 
2562 - 1 
พฤศจิกำยน 2562 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลอง
หนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 532/2562 ลงวันที่  
12 กันยำยน 2562 

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “ควำมรู้ทำงวินัย
ส ำหรับบุคลำกรท้องถิ่น”  

วันที่ 25 - 27 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 742/2562 ลงวันที่  
19 ธันวำคม 2562 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

วันที่ 30 มกรำคม 
2563 

โรงแรมคุ้มภูค ำ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 025/2563 ลงวันที่  
15 มกรำคม 2563 

กำรประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
เชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ 1   

วันที่ 31 มกรำคม 
2563 

ศูนย์ประชุมนำนำชำติคุ้มค ำ 
ต ำบลหนองป่ำครั่ง  
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 025/2563 ลงวันที่  
15 มกรำคม 2563 

10 นำยกวินทร์   พำนอินทร์ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3803-001 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

11 นำยธีรภัทร  จริยภมรกุร 
ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3801-001 
 
 

กำรประชุมแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำ
กำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e-payment) 
ผ่ำนระบบวีดิทัศน์ทำงไกล (Video 
Conference) 

วันที่ 16 ตุลำคม 
2562 

ห้องประชุมอำลัมภำงค์  
(ชั้น 4) ศำลำกลำงจังหวัด
ล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง 
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 
44786 ลงวนัท่ี 4 ตลุำคม 
2562 

กำรประชุมสรุปเงินปิดโครงกำรสร้ำงเมืองน่ำอยู่
ด้วยพลังเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่ต ำบล 
สุขภำวะอย่ำงยั่งยืน (สสส.)  

วันที่ 4 ธันวำคม 
2562  

ห้องประชุมเทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ ำเภอเทิง                 
จังหวัดเชียงรำย 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 701/2562 ลงวันที่  
2 ธันวำคม 2562 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยโรงเรียน
ผู้สูงอำยุจังหวัดล ำปำง 

17 ธันวำคม 2562 ห้องเวียงพนำ  
โรงแรมล ำปำงเวียงทอง  
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัด
ล ำปำง 

หนังสือศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ
จังหวัดล ำปำง  
ที่ พม 0404.06/ว.3240 
ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2562 

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “ควำมรู้ทำงวินัย
ส ำหรับบุคลำกรท้องถิ่น”  

วันที่ 25 - 27 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 742/2562 ลงวันที่  
19 ธันวำคม 2562 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือเครือข่ำยด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2563 

วันที่ 24 มกรำคม 
2563 

ห้องชำววัง  
โรงแรมรีเจ้นท์ลอร์ด  
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

หนังสือศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ
จังหวัดล ำปำง  
ที่ พม 0404.06/ว.0107 
ลงวันที่ 14 มกรำคม 2563 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัด
ล ำปำง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 และ
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 

วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 
2563 

โรงแรมบุษย์น้ ำทอง อ ำเภอ
เมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

หนังสือส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดล ำปำง ที่ ลป 0005/
ว.32 ลงวันที่ 27 มกรำคม 
2563 

อบรมโครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุจังหวัด
ล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

วันที่ 13 มีนำคม 
2563  

ห้องประชุมวังธำร  
โรงแรมรีเจ้นท์ ลอร์ด 
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ล ำปำง ที่ ลป 0005/ว 59 
ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2563 

งำนแสดงภูมิปัญญำผู้สูงอำยุโครงกำร 
สร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

วันที่ 11 สิงหำคม 
2563 

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมผู้สูงอำยุ จังหวัด
ล ำปำง 

หนังสือศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ 
จังหวัดล ำปำง  
ที่ พม 0404.06/1863  
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 
2563 

12 พันจ่ำตรี ธำนี  ต๊ะวงศ์ษำ 
ต ำแหน่ง นักป้องกันและ 
บรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-3810-001 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงแนวทำง 
กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

วันที่ 6 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมอำลัมภำงค์  
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
ล ำปำง 

หนังสืออ ำเภอห้ำงฉัตร  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0518/ว 
747 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2563 
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ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  กำรประชุมแก้ไขปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และไฟไหม้สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 

12 มีนำคม 2563 โรงแรมเอเชียล ำปำง  
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ที่ ลป 0023.3/4824 
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
2563 

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย กิจกรรม : พัฒนำ
ศักยภำพกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ ำ  
รุ่นที่ 1  

วันที่ 16 - 18 
มิถุนำยน 2563 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย เขต 10 ล ำปำง 
และสระว่ำยน้ ำ 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 332/2563 ลงวันที่  
9 มิถุนำยน 2563  

โครงกำรปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ 
สำธำรณภัย กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
ในกำรลดผลกระทบจำกสำธำรณภัย รุ่นที่ 1 

วันที่ 8-10 กันยำยน 
2563 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย เขต 10 ล ำปำง 

หนังสือศูนย์ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย เขต 10 
ล ำปำง ที่ มท 0621/ว 
1327 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 
2563 

กำรฝึกป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ล ำปำง ประจ ำปี พ.ศ.2563 รูปแบบกำรฝึก
เชิงอภิปรำย กำรฝึกบนโต๊ะ  
(Table Top Exercise : TTx) 

วันที่ 23 กันยำยน 
2563 

ห้องประชุมอำลัมภำงค์  
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
ล ำปำง 

หนังสืออ ำเภอห้ำงฉัตร  
ที่ ลป 518/ว 3468  
ลงวันที่ 16 กันยำยน 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลสามัญ 

สังกัด กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

13 นำงสิรินทร   ใจกำวัง 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-04-2102-001 
   

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร  
“กำรจัดท ำบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับแผนที่แม่บท” รุ่นที่ 5  

วันที่ 20 - 22 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 730/2562 ลงวันที่  
12 ธันวำคม 2562 

โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “ควำมรู้ทำงวินัย
ส ำหรับบุคลำกรท้องถิ่น”  

วันที่ 25 - 27 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 742/2562 ลงวันที่  
19 ธันวำคม 2562 

กำรประชุมชี้แจงแนวทำงปฏิบัติเพื่อเร่งรัด         
กำรจัดหำพัสดุตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 
2563 

ห้องประชุมอำลัมภำงค์  
ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
ล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง  
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 
2769 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2563 

โครงกำร “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 
ในที่รำชพัสดุ” ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน 

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2563 

อำคำรห้องประชุม บริเวณท่ี
รำชพัสดุแปลงหมำยเลข
ทะเบียน ที่ ลป.494 ชุมชน
บ้ำนสันหลวง หมู่ที่ 3 ต ำบล
ปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง 
ที่ ลป 0023.3/ว 237  
ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  โครงกำรอบรมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  

วันที่ 15 - 16 
กรกฎำคม 2563 

ห้องเวียงแก้ว โรงแรม
ล ำปำงเวียงทอง  อ ำเภอ
เมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 394/2563 ลงวันที่  
13 กรกฎำคม 2563 

14 นำงสำวนัยนำ  มะโนยะ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-04-3202-001 

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หลักสูตร “เทคนิคกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง ให้กับบุคลำกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรถูกทักท้วงจำกหน่วยตรวจสอบ”                 

วันที่ 22 - 23 
สิงหำคม 2563 

ห้องประชุมเวียงแก้ว 
โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 435/2563 ลงวันที่  
14 สิงหำคม 2563 

โครงกำรอบรมหลักสูตร “ล ำดับขั้นตอนในกำร
ปิดบัญชี กำรปรับปรุงบัญชี ประจ ำปี 2563 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และกำรบันทึกบัญชี 
กำรปรับปรุงบัญชีเพ่ือกำรจัดท ำบัญชีและ
รำยงำนกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ
และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ” รุ่นที่ 2  

วันที่ 25 - 27 
กันยำยน 2563 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ 
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 507/2563 ลงวันที่  
18 กันยำยน 2563 

15 นำงชิวกำนต์  ฉัตรเตชะ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-04-3203-001 

 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร  
“กำรจัดท ำบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับแผนที่แม่บท” รุ่นที่ 5  

วันที่ 20 - 22 
ธันวำคม 2562 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 730/2562 ลงวันที่  
12 ธันวำคม 2562 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  โครงกำร “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม 
ในที่รำชพัสดุ” ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน 

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2563 

อำคำรห้องประชุม บริเวณท่ี
รำชพัสดุแปลงหมำยเลข
ทะเบียน ที่ ลป.494 ชุมชน
บ้ำนสันหลวง หมู่ที่ 3 ต ำบล
ปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง 

หนังสือจังหวัดล ำปำง 
ที่ ลป 0023.3/ว 237  
ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
2563 

16 นำงสำวชนนิกำนต์   ไชยฮ่ัง 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-04-3204-001              

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หลักสูตร “กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
หรือผู้ได้รับมอบหมำย ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

วันที่ 15 - 16 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมเวียงแก้ว 
โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 057/2563 ลงวันที่  
4 กุมภำพันธ์ 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลสามัญ 

สังกัด กองช่าง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

17 นำยปริญญำ  มีทอง 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-05-2103-001 
 

กำรประชุมงำนศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำพื้นที่
ชุมชนจังหวัดล ำปำง กำรประชุมตรวจรับ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรออกแบบ
รำยละเอียด (พ้ืนที่เร่งด่วน)ฯ               

วันที่ 18 ธันวำคม 
2562 

ห้องประชุม 204  
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
(สำมเสน) 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 731/2562 ลงวันที่  
12 ธันวำคม 2562 

กำรประชุมงำนศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำพื้นที่
ชุมชนจังหวัดล ำปำง กำรประชุม ตรวจรับ
รำยงำนและเอกสำรประกอบกำรออกแบบ
รำยละเอียด (พ้ืนที่ส่วนที่เหลือ) (งวดที่ 6)  

วันที่ 16 มกรำคม 
2563 

ห้องประชุมชั้น 11  
ตึก 20 ชั้น กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง (สำมเสน) 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 017/2563 ลงวันที่  
14 มกรำคม 2563 

กำรประชุมตรวจรับรำยงำนและเอกสำร
ประกอบกำรออกแบบรำยละเอียดงำนศึกษำ
ควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียด
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ชุมชนจังหวัดล ำปำง  
กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำรำยงำนและเอกสำร
ประกอบกำรออกแบบรำยละเอียด (งวดที่ 7) 
และตรวจรับงำน  

วันที่ 1 กันยำยน 
2563 

ห้องประชุม 501 กรม
โยธำธิกำรและผังเมือง  
(สำมเสน) 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 455/2563 ลงวันที่  
31 สิงหำคม 2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

18 นำงสำววิภำศิริ  ไชยวรรณ์ 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ช ำนำญกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-05-3101-001 

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
หลักสูตร “กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
หรือผู้ได้รับมอบหมำย ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

วันที่ 15 - 16 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมเวียงแก้ว 
โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 038/2563 ลงวันที่  
24 มกรำคม 2563 

กำรทดสอบควำมรู้โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
มำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Cetificate in Public 
Procurement : e - CPP) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3  

วันที่ 3 สิงหำคม 
2563 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 396/2563 ลงวันที่  
15 กรกฎำคม 2563 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ระดับลุ่มน้ ำ และแผนป้องกันและแก้ไขภำวะ 
น้ ำแล้ง น้ ำท่วม (ลุ่มน้ ำวัง)  

วันที่  1 - 2 
กันยำยน 2563 

โรงแรมล ำปำงเวียงทอง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 456/2563 ลงวันที่  
31สิงหำคม 2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

  โครงกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำน
วิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Cetificate in Public Procurement :  
e - CPP) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
อบรมในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์                
(e-learning) หลักสูตร A1 หลักสูตร 
เตรียมควำมพร้อม (Preparation Course) 
รุ่นที่ 3/2563  

วันที่ 19 มีนำคม 
2563 ถึงวันที่  
19 พฤษภำคม 
2563 

อบรมในรูปแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 126/2563 ลงวันที่  
28 กุมภำพันธ์ 2563 

19 นำยอภิชำติ  เปียงใจ 
ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-05-4701-001 
 

โครงกำรฝึกอบรมออนไลน์ (e-Learning) 
หลักสูตร “กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรขุดดินและถมดิน” รุ่นที่ 14 

วันที่ 6 - 25 
กุมภำพันธ์ 2563 

ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Learning) 
ทำงเว็บไซต์ของสถำบันพฒันำ
บุคลำกรด้นกำรพัฒนำเมืองหรือ 
http://office.dpt.go.th/udti/ 

หนังสือสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง 
ที่ มท 0708.4/ว 158  
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานครูเทศบาล 

สังกัด โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1 นำงสุทำรัตน์   ยี่แก้ว 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-5500-278 
 
 
 

กำรสัมมนำและชมนิทรรศกำร “มหกรรม
กำรศึกษำนำนำชำติ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
สู่ห้องเรียน 4.0”  

วันที่ 19 ธันวำคม 
2562 

โรงแรมเวียงลคอร  
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 718/2562 ลงวันที่  
11 ธันวำคม 2562 

โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรจัดระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2561” ในรุ่นที่ 4  

วันที่ 18 - 23 
มกรำคม 2563   

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ 
กรุงเทพมหำนคร 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 728/2562 ลงวันที่  
12 ธันวำคม 2562 

โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 อบรมครูด้วยระบบ
ทำงไกล รอบครูผู้สอน  

วันที่ 27 - 28 
เมษำยน 2563 

โรงเรียนเทศบำล 4  
(บ้ำนเชียงรำย) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 149/2563 ลงวันที่  
9 มีนำคม 2563 

โครงกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 4  

วันที่ 6 - 11 
สิงหำคม 2563 

โรงแรมริเวอร์ไซต์  
เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 409/2563 ลงวันที่  
24 กรกฎำคม 2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

2 นำงสำวพิมผกำ   จันตะวงศ์ 
ต ำแหน่ง ครู คศ.2 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6500-279 
 

โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 อบรมครูด้วยระบบ
ทำงไกล รอบครูผู้สอน  

วันที่ 27 - 28 
เมษำยน 2563 

โรงเรียนเทศบำล 4  
(บ้ำนเชียงรำย) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 149/2563 ลงวันที่  
9 มีนำคม 2563 

3 นำงสำวเบญจมำส  แก้วค ำมูล     
ต ำแหน่ง ครู คศ.2  
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6500-280 

โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 อบรมครูด้วยระบบ
ทำงไกล รอบครูผู้สอน  

วันที่ 27 - 28 
เมษำยน 2563 

โรงเรียนเทศบำล 4  
(บ้ำนเชียงรำย) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 149/2563 ลงวันที่  
9 มีนำคม 2563 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้งำนโปรแกรมระบบแนะน ำส ำรับอำหำร
กลำงวันส ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  
(Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึก
และคัดกรองกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
เด็กส ำหรับโรงเรียน (KidDiary School)  
ของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
รุ่นที่ 14  

วันที่ 13 - 15 
กันยำยน 2563 

โรงแรมอเล็กซำนเดอร์ ถนน
รำมค ำแหง แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 410/2563 ลงวันที่  
24 กรกฎำคม 2563 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

4 นำงสำวพิไลพร   มียันต์ 
ต ำแหน่ง ครู คศ.2 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6600-289 
 
 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“กำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ                
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท .0816.2/ว 5232”                 

วันที่ 1 - 2 
กุมภำพันธ์ 2563 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ต ำบล 
ห้ำงฉัตร อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 052/2562 ลงวันที่  
31 มกรำคม 2563 

5 นำงเทพอัปสร   ตำต่อม 
ต ำแหน่ง ครู คศ.1 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6500-281 
 

โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 อบรมครูด้วยระบบ
ทำงไกล รอบครูผู้สอน  

วันที่ 27 - 28 
เมษำยน 2563 

โรงเรียนเทศบำล 4 
(บ้ำนเชียงรำย) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 149/2563 ลงวันที่  
9 มีนำคม 2563 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกำรบันทึกข้อมูล
ในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รุ่นที่ 4  

วันที่ 13 - 15 
สิงหำคม 2563 

โรงแรมอเล็กซำนเดอร์  
ถนนรำมค ำแหง แขวง
หัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 408/2563 ลงวันที่  
24 กรกฎำคม 2563 

6 นำงอมรรัตน์  ต๊ะวงศ์ษำ 
ต ำแหน่ง ครู คศ.1 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6500-282 
 
 

โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2563 อบรมครูด้วยระบบ
ทำงไกล รอบครูผู้สอน  

วันที่ 27 - 28 
เมษำยน 2563 

โรงเรียนเทศบำล 4  
(บ้ำนเชียงรำย) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 149/2563 ลงวันที่  
9 มีนำคม 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของพนักงานครูเทศบาล 
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

6 นำงสำวฑิพัทชำ  ฉัตรค ำ 
ต ำแหน่ง ครู คศ.2 
เลขที่ต ำแหน่ง 52-2-01-6600-287 
 
 
 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้งำนโปรแกรมระบบแนะน ำส ำรับอำหำร
กลำงวันส ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  
(Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึก
และคัดกรองกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
เด็กส ำหรับโรงเรียน (KidDiary School)  
ของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
รุ่นที่ 14  

วันที่ 13 - 15 
กันยำยน 2563 

โรงแรมอเล็กซำนเดอร์  
ถนนรำมค ำแหง  
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 410/2563 ลงวันที่  
24 กรกฎำคม 2563 
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สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม/การอบรมการประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารท้องถิ่น 

สังกัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

เรื่องท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม/การอบรม/              
การประชุม/การประชุมทางวิชาการหรือ            

เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ 

ระยะเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1 พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์ 
ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตร 
 

เข้ำร่วมเวทีสุดยอดผู้น ำชุมชน “วำระ : สร้ำงสุข
ภำวะ 13 กลุ่มประชำกร” (Community Key 
Actors Summit : Enhancing Population 
Health)  

วันที่ 3 – 5 ตุลำคม 
2562 

ศูนย์แสดงสินค้ำและ 
กำรประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธำนี 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 558/2562 ลงวันที่ 27
กันยำยน 2562 

โครงกำรอบรมสัมมนำวิชำกำรบริบทของ
ท้องถิ่นกับกำรพัฒนำประเทศในปัจจุบัน  
“กำรสัมมนำผู้บริหำรท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่นภำคเหนือเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ”                 

วันที่ 27 - 28 
สิงหำคม 2563 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
ที่ 451/2563 ลงวันที่  
26สิงหำคม 2563 

 



 
 
 
 
 
 

การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 








































