
ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล สถานที่อบรม วนัที่อบรม

โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้นกำรจดัสวสัดกิำรสงัคมผู้สงูอำยุ ส ำนักงำนสง่เสริม 1. นำงนิชชยำ           อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั

 คนพิกำร ทุพพลภำพ และผู้ดอ้ยโอกำสทำงสงัคม กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน 2. นำงเสำวลกัษร์       มะโนนัย นักพัฒนำชุมชน โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง จงัหวดัล ำปำง

 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จงัหวดัล ำปำง
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิ"วทิยำศำสตร์ส ำหรับเดฏปฐมวยั" ห้องประชุมวทิยำศำสตร์

เพ่ือกำรศึกษำจงัหวดัล ำปำง

กำรประชุมเชิงปฎิบัตกิำรเวทีนโยบำยสำธำรณะ เพ่ือร่วมเรียนรู้ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลวอแก้ว 1. นำยธรรมรักษ์       เชียงพรหม นำยกเทศมนตรี

กิจกรรมเดน่หรือนวตักรรม กำรพัฒนำระบบอำหำรชุมชน อ ำเภอห้ำงฉตัร  จงัหวดัล ำปำง 2. นำงนิชชยำ           อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั
3. นำงสชุัญญำ         ไชยสงัด นักจดักำรงำนทั่วไป
4. นำงมยรุี              ครุขยนั พนักงำนทั่วไป
5. นำงสำวเนตรนภำ   อ ำพร พนักงำนจำ้งเหมำ

โครงกำรฝึกอบรมหลดัสตูร "ควำมรู้ทำงวนัิยส ำหรับบุคลำกรท้องถ่ิน" สมำคมข้ำรำชกำร 1. นำงนิชชยำ             อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั
พนักงำนลกูจำ้ง อปท. 2. นำงพิมประภำภรณ์   แก้วงำม นักทรัพยำกรบุคคล

ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเพ่ือพัฒนำข้อเสนอ โครงกำร กำรสง่เสริม 1. นำยรัตนปกร         ขัดฝ้ัน นักวชิำกำรกำรศึกษำ ห้องประชุมโอฬำรัตน์ 

เสน้ทำงเกิดกิจกรรมทำงกำย 2. นำงมยรุีย ์           ขัดเรือน ครู มหำวทิยำลยัรำชภัฎล ำปำง

ประชุมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยโรงเรียนผู้สงูอำยุ ศูนยพั์ฒนำกำรจดัสวำดกิำรสงัคม 1. นำงเสำวลกัษร์       มะโนนัย นักพัฒนำชุมชน
ผู้สงูอำย ุจงัหวดัล ำปำง 2. นำงสำวธนิสรำ      เดนิเมือง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน

7 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำร"พัฒนำศักยภำพบุคคลกรเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนิน โรงแรมดอ็ิมเพลส
งำนต ำบลสง่เสริมเดก็ 0- 5 ปี สงูดสีมสว่น ฟันไม่ผุพัฒนำกำรสมวยัและ  อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเดก็ปฐมวยัแห่งชำติ"

ประชุมเบิกจำ่ยเงินเบี้ยยงัผู้สงูและเบี้ยควำมพิกำรของ อปท. ส ำนักงำนสง่เสริม 1. นำงเสำวลกัษณ์   มะโนนัย นักพัฒนำชุมชน ห้องประชุมสง่เสริมกำรปกครอง
กำรปกครองสว่นท้องถ่ินล ำปำง สว่นท้องถ่ิน อ.เมือง จ.ล ำปำง

ประชุมสมันำวชิำกำรสมำคมสนันิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ สมำคมสนันิบำตเทศบำล 1. นำยธรรมรักษ์       เชียงพรหม นำยกเทศมนตรี ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิค้ำนำนำชำติ

1/2563 ประจ ำปี 2563 แห่งประเทศไทย 2. นำยชำญยทุธ        ไชยำนนท์ ประธำนสภำเทศบำล เฉลมิพระเกรียต ิ7 รอบ
3.สบิต ำรวจตรีสบุิน    จนีำ ปลดัเทสบำล พระชนมพรรษำ จ. เชียงใหม่

ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใ่นกำรด ำเนืนงำนของ ส ำนักงำน ปปช. ศูนยป์ระชุมนำนำชำตคุ่ิมค ำ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ครั้งที่ 1 อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2563

2 2 พฤศจกิำยน 2562

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

1 20 - 21 พฤศจกิำยน  พ.ศ.2562

1. นำ'งสำวติรี           พุทธรำช ครู 

27 - 29  พฤศจกิำยน  พ.ศ.2562

Little Love Nursery

โรงแรมบุษยน้์ ำทอง จงัหวดัล ำปำง3

 นักวเิครำะห์นโยบำยละแผน10 1. นำงพัพนะนันท์  รักษดษิฐสกุล 31 มกรำคม 2563

25 - 27 พฤศจกิำยน 2562

14 - 15 พฤศจกิำยน 2562 5

29 - 31 มกรำคม 25629

6 17 ธนัวำคม 2562 โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง จงัหวดัล ำปำง

1. นำงมยรุีย ์           ขัดเรือน ครู 24 - 25 ธนัวำคม 2562 

17 ธนัวำคม 2562 8

โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง จงัหวดัล ำปำง4

มหำวทิยำลยัรำชภัฎล ำปำง

ศูนยอ์นำมัยที่ 1 จงัหัดเชียงใหม่



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม
11 โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรดำ้นช่ำงขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 1. นำยนพพงษ์   สงิห์แก้ว นำยช่ำงโยธำ โรงแรมศิรินำถกำร์เดน้ท์

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2. นำยกรุงทอง   สงิห์โทรำช นำยช่ำงโยธำ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฎิบัตกิำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรสง่เสริมกำรเลน่และกิจกรรม มหำวทิยำลยัรำชภัฏล ำปำง ห้องประชุมประสธิศิำสตร์

ทำงกำบ ครั้งที่ 2 มหำวทิยำลยัรำชภัฏล ำปำง 
โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคลกรท้องถ่ินหลกัสตูร "กำรปฏิบัตงิำน สถำบันบริกำรวชิำกำร ห้องประชุมเวยีงแก้ว
ของคณะกรรมกำรหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย ตำมรำชบัญญัตกิำรจดัซ้ือจดัจำ้งแห่งมหำวทิยำลยัรำชมงคลอีสำน โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง
และกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 ของ อปท. อ.เมือง  จ.ล ำปำง

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดแูลสขุภำพเดก็ปฐมวยั วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี 1. นำงมยรุีย ์      ขัดเรือน ครู คศ.2 ห้องประชุมฝำยค ำ
นครล ำปำง 2. นำงนิภำพร     พุทธสอน ผู้ดแูลเดก็ วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี

3. นำงสำวติรี      พุทธรำช ครู คศ.2 นครล ำปำง

4. นำงบัวลม        แผ่นค ำ ผู้ดแูลเดก็

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรท้องถ่ินหลกัสตูร"เจำะลกึปัญหำในทำง ห้องประชุมจนัทร์ผำ 1. นำงฉนัท์หทัย   ค ำสำร นักวชิำกำรจดัเก็บรำยได้

ปฏิบัตแิละทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำข้อยกเวน้ กำรจดัเก็บภำษีที่ดนิและ โรงแรมเวยีงลคอร 2. นำงขัวญ์ดำว    วงค์ชัยชนะ ลกูจำ้งประจ ำ

สิ่งปลกูสร้ำงกำรใช้บัญชีก ำหนดรำคำประเมิน ทุนทรัพยท์ี่ดนิและสิ่งปลกู อ. เมือง  จ.ล ำปำง

สร้ำง ตำมระเบียบในพระรำชบัญญัตภิำษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้ำง
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพพนักงำนขับรถของหน่วยงำนรำชกำร โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง

จงัหวดัล ำปำง พนักงำนขับรถยนต์ อ.เมือง  จ.ล ำปำง 26 มีนำคม 2563

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรท้องถ่ินหลกัสตูร"ทบทวนหลกัเกณฑ์และ ส ำนักงำนบริกำรวชิำกำร 1. นำยนพพงษ์    สงิห์แก้ว นำยช่ำงโยธำ โรงแรมเจริญธำนี
วธิปีฏิบัตกิำรค ำนวนรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร มหำวทิยำลยัศิลปกร อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
ดว้ยระบบส ำนวนรำคำกลำงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์"
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรในสงักัดเทศบำลที่ กรมสง่เสริมกำรปกครอง โรงแรมอเลก็ซำนเดอร์
รับผิดชอบงำนดำ้นกิจกรรมพัฒนำเดก็  และเยำวชนกีฬำ  และนันทนำกำร สว่นท้องถ่ิน เขตบำงกะปิ   กรุงเทพฯ
ประจ ำปี 2563
กำรประชุมเชิงปฎิบัตกิำรเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง ห้องประชุมอำลมัภำงค์ ชั้น 4
พระรำชบัญญัตภิำษีที่ดนิและสงิปลกูสร้ำง พ.ศ.2562 สว่นท้องถ่ิน จงัหวดัลปำง นักวชิำกำรจดัเก็บรำยได้ ห้องประชุมอำลมัภำงค์ ชั้น 4

อบรมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรสื่อสำรดำ้นพลงังำน 1. นำยสวนัุนท์     เกษณำ รองนำยกเศมนตรี ห้องประชุมอำลมัภำงค์ ชั้น 4
เพ่ือเจตคตทิี่ด ี ตอ่กำรขับเคลื่อนพลงังำนในชุมชน ปี 2563 ห้องประชุมอำลมัภำงค์ ชั้น 4 11  มิถุนำยน 2563

ครู คศ.2

13

14

15 13 - 15  มีนำคม 2563มหำวทิยำลยัศิลปกร กรุงเทพฯ

1. นำยอนุวตัร     เหมือนโต  

15 - 16 กุมภำพันธ ์2563

1. นำยรัตปกร  ขัดฝ้ัน นักวชิำกำรกำรศึกษำ 25 - 28  สงิหำคม 2563

19 24 มีนำคม 2563

20

18

1. นำงฉนัท์หทัย   ค ำสำร

ส ำนักงำนพลงังำนจงัหวดัล ำปำง

16

17

23 กุมภำพันธ ์2563

13 - 14 กุมภำพันธ ์2563

12 25 - 26 มกรำคม 2563

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

13 - 15  มีนำคม 2563

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2563

1. นำงมยรุีย ์     ขัดเรือน

1. นำงสำวพิชญำ พัตรำภรณ์วโิรจน์ เจำ้พนักงำนพัสดุ

ส ำนักงำนขนสง่จงัหวดัล ำปำง



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม

โครงกำรฝึกอบรมหลงัสตูรกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ กำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำ โรงแรมเฟริส ์ แปซิฟิกแอนคอนเวนชั่น

กำรจดัท ำงบประมำณ 2564 โดยดงึโครงกำรที่มีในระบบ e-plan พัทยำ อ.เมือง จ.ชลบุรี

กระบวนกำรจดักำรท ำฐำนข้อมูลเงินเดอืนจำก LHR กำรบันทึกข้อมูล สถำบันบริกำรวชิำกำร 

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งระบบ e-GP กำรท ำฐำนข้อมุลภำษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้ำง แห่งมหำวทิยำลยัรำชมงคลอีสำน

กำรเตรียมควำมพร้อมกำรปิดบัญชีเพ่ือกำรจดัท ำบัญชีและรำยงำน

โครงกำรอบรมทบทวนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรกองทุนหลกัประกันสขุภำพ ห้องประชุม 1 

ระดบัท้องถ่ินหรือพ้ืนที่และทบทวนระบบข้อมูลและรำยงำนผลโปรแกรม ส ำนักงำนหลกัประกันสขุภำพ

กองทุนหลกัประกันสขุภำพ แห่งชำต ิเขต 1 เชียงใหม่
โครงกำรอบรมกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง ห้องประชุมองค์กำรบริหำร

ท้องถ่ิน จ.ล ำปำง จงัหวดัล ำปำง
 อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง

โครงกำรอบรมหลกัสตูร "กำรจดัท ำแผนอัตรำก ำลงั 3 ปี" ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง 1. สบิต ำรวจตรีสบุิน   จนีำ ปลดัเทศบำล    ห้องประชุมเวยีงแก้ว
ท้องถ่ิน จ.ล ำปำง 2.  นำงนิชชยำ         อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง 

3.  นำงพิมประภำภรณ์  แก้วงำม นักทรัพยำกรบุคคล             อ.เมือง   จ.ล ำปำง

โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำ  และศึกษำดงูำนเพ่ือพัฒนำผู้บริหำรท้องถ่ิน สนันิบำตเทศบำล จ.ล ำปำง 1. นำยมงคล        แผ่นค ำ รองนำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลบ่อแฮว้
25 ประจ ำปี 2563 2. นำยชำญยทุธ    ไชยำนนท์ ประธำนสภำเทศบำล และจงัหวดัจนัทบุรี 4-8  สงิหำคม  2563

3. สบิต ำรวจตรีสบุิน    จนีำ ปลดัเทศบำล
โครงกำรเพ่ืออบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนสว่น สถำบันพัฒนำบุคลำกร

26 ท้องถ่ินบรรจใุหม่รุ่น 66-77 1. นำงนิรณรำ   อุดมสม นักวชิำกำรสขุำภิบำล ท้องถ่ิน ปทุมธำนี 16-21  สงิหำคม 2563

สมัมนำให้ควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรตรวจสอบกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง กรมพัฒนำพลงังำนทดแทน โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

อำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์พลงังำนส ำหรับเจำ้พนักงำนท้องถ่ินตำมกฏหมำย และอนุรักษ์พลงังำน จงัหวดัเชียงใหม่

วำ่ดว้ยกำรควบคุมอำคำร
อบรมเชิงปฏิบัตกิำรแนวทำงจดัท ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับองค์กร องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือน ห้องประชุมนิมมำน 1 ชั้น 5

ปกครองสว่นท้องถ่ินครั้งที่ 4 กระจก องค์กรมหำชน นิมมำนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

โครงกำรฝึกอบรม เทคนิคกำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรปฏิบัตงิำนดำ้นกำรเงิน ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง ห้องประชุมเวยีงแก้ว 
29 กำรคลงัให้กับบุคคลกรของ อปท. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรถูกทักท้วงจำก สว่นท้องถ่ิน จงัหวดัล ำปำง โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง 22-23 สงิหำคม 2563

หน่วยงำนที่ตรวจสอบ

10-11 สงิหำคม  2563

27 7  สงิหำคม 2563

1. นำงสชุัญญำ   ไชยสงัด

1. นำงพัทธนันท์   รักดษิฐสกุล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน

กำรสง่เสริมกำรปกครองสว่นท้องถ่ิน

1. นำงสชุัญญำ      ไชยสงัด นักบริหำรงำนทั่วไป28

23

1. นำยนพพงษ์     สงิห์แก้ว นำยช่ำงโยธำ

21 สงิหำคม 2563

1. นำงสนธยำ     เพ็งพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั

ส ำนักงำนหลกัประกันสขุภำพ 26 มิถุนำยน 256322 นักจดักำรงำนทั่วไป

21 1. นำงกชพร  ป้องสมำน นักวชิำกำรคลงั 3 - 5  กรกฎำคม 2563

24

15-16 กรกรฎำคม 2563

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง
ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2563



ล ำดบัที่ หลกัสตูรกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่จดักำรอบรม ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่อบรม วนัที่อบรม
ฝึกอบรมหลกัสตูรเสริมสร้ำงศักยภำพสดุยอดผู้น ำชุมชนท้องถ่ิน รุ่นที่ 11 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 1. นำงมงคล  แผ่นค ำ รองนำยกเทศมนตรี สถำนบันฝึกอบรมผู้น ำ 

กำรสร้ำงเสริมสขุภำพ 2. นำยชำญยทุธ  ไชยำนนท์ ประธำนสภำเทศบำล จงัหวดักำญจนบุรี
3. นำงนิชชยำ  อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั
4. นำงเสำวลกัษณ์   มะโนนัย นักพัฒนำชุมชน

อบรมสมัมนำวชิำกำรบริบทของท้องถ่ินกับกำรพัฒนำประเทศในปัจจบุัน องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเชียงใหม่ 1. นำยธรรมรักษ์   เชียงพรหม นำยกเทศมนตรี ศุนยป์ระชุมแสดงสนิค้ำนำนำชำติ
2. สบิต ำรวจตรีสบุิน   จนีำ ปลดัเทศบำล เฉลมิพระเกียต ิ7 รอบ

จงัหวดัเชียงใหม่

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในกำรป้องกันส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง ห้องประชุมเวยีงแก้ว

ควบคุมโรคพิษสนัุขบ้ำ สว่นท้องถ่ิน  จงัหวดัล ำปำง โรงแรมล ำปำงเวยีงทอง

โครงกำรเสริมสร้ำงวนัิยกำรเงิน กำรคลงัของรัฐ กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 1. นำงสนธยำ   เพ็งพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั

หน่วยงำนภำครัฐเรื่อง รอบรู้ ใสใ่จ เสริมสร้ำง วนัิยกำรเงิ กำรคลงั ให้ยั้งยนื 2. นำงกชพร    ป้องสมำน นักวชิำกำรคลงั

ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรชี้แจงและสง่เสริมกำรน ำเกณฑ์ชี้วดัไปใช้ในกำรพัฒนำ ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครอง 1. นำงนิรณรำ   อุดมสม นักวชิำกำรสขุำภิบำล

เมืองสิ่งแวดลอ้มยั้งยนืระดบัจงัหวดั สว่นท้องถ่ิน  จงัหวดัล ำปำง 2.  นำงสำวมยรุี  ครุขยนั พนักงำนจำ้งทั่วไป

ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรจดัท ำแผนด ำเนินงำนของศูนยบ์ริกำรคนพิกำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำสงัคม 1. นำงนิชชยำ  อินพิรุด หัวหน้ำส ำนักปลดั องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลพิชัย
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 2. นำงเสำวลกัษณ์   มะโนนัย นักพัมนำชุมชน อ.เมือง   จ.ล ำปำง 9  กันยำยน 2563

จงัหวดัล ำปำง
36 โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำให้ควำมรู้ฐำนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 1. นำยมงคล     แผ่นค ำ รองนำยกเทศมนตรี ห้องประชุมองค์กำรบริหำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 2. นำงสชุัญญำ   ไชยสงัด นักบริหำรงำนทั่วไป สว่นจงัหวดัล ำปำง

ประชุมและสมัมนำวชิำกำรสมำคมสนันิบำตแห่งประเทศไทย สมำคมสนันิบำตแห่งประเทศไทย 1. นำยธรรมรักษ์   เชียงพรหม นำยกเทศมนตรี ห้องประชุมและแสดงสนิค้ำนำนำชำติ

ครั้งที่ 2/2563 2. นำยชำญยทุธ  ไชยำนนท์ ประธำนสภำเทศบำล ลมิพระเกรียต ิ7 รอบ พระชนมพรรษำ
3. สบิต ำรวจตรีสบุิน  จนีำ ปลดัเทศบำล อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โครงกำรอบรมหลกัสตูร ล ำดบัขั้นตอนในกำรปิดบัญชีกำรปรับปรุงบัญชี ส ำนักบริกำรวชิำกำร 1. นำงกชพร        ป้องสมำน นักวชิำกำรกำรคลงั โรงแรมเชียงใหม่ภูค ำ

ประจ ำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มหำวทิยำลยัมำหำสำรคำม 2. นำงสำวศุวมิล    วงค์บุตร นักวชิำกำรเงินและบัญชี อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

e-LAAS และกำรบันทึกบัญชีกำรปรับปรุงบัญชี
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสงักัดเทสบำลที่รับผิดชอบ กองสง่เสริมและพัฒนำ โรงแรมอเลก็ซำนเดอร์ 

งำนดำ้นกิจกรรมพัฒนำเดก็และเยำวชน ปี 2563 กำรจดักำรศึกษำท้องถ่ิน ถนนรำมค ำแหงกรุงเทพฯ 16-19  กันยำยน 2563

31

32

33

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัล ำปำง

เทศบำลต ำบลไหลห่ิน  อ ำเภอเกำะคำ  จงัหวดัล ำปำง

34

9  กันยำยน 2563

4 - 6  ตลุำคม  2563

38 25-27  กันยำยน 2563

39 1. นำยรัตปกร     ขัดฝ้ัน นักวชิำกำรกำรศึกษำ

37

1  กันยำยน 2563

35

30

27-28 สงิหำคม 2563

ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดนิ

         19-23  สงิหำคม 2563

นักวชิำกำรสขุำภิบำล

ประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบZoom

มหำวทิยำลยัรำชภัฏล ำปำง 8  กันยำยน 2563

1. นำงนิรณรำ   อุดมสม 1  กันยำยน 2563

ตำรำงแสดงกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูรตำ่งๆ ประจ ำปี 2563










