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ส ำนักงำนปลัด
1 นางสาวจารุวรรณ  คงทน ปลัด อบต. / การเตรียมความพร้อมบคุลากรที่มีหนา้ที่เกี่ยวข้องในการ 21-24 กรกฎาคม 2561

จัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 
๒ นางสาวสูไวบะ๊  บอืราเฮง รองปลัด อบต.  / เทคนคิการเขียนวิสัยทัศนเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 17-19 พฤศจิกายน 2560

 และสมรรถนะของบคุลากร อปท.
๓ นางสุภานนัท์  ดังศรีเทศ หวัหนา้ส านกัปลัด อบต. / ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน  ๒๐ เมษายน ๒๕๖1

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเปา้หมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.

๔ นายยูสรี  ขาเดร์ เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน  / การพัฒนาศักยภาพการปฏบิติังานด้านสวัสดิการ 17-19 สิงหาคม 2561
สังคม และงานพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏบิติัในการรับลงทะเบยีนผู้มีสิทธิตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ของ อปท. ในยุคไทยแลนด์ 4.0

๕ นางสาวเพ็ญพักต์  จันทร์เหลือง นกัพัฒนาชุมชน  /  การพัฒนาศักยภาพการปฏบิติังานด้านสวัสดิการ 17-19 สิงหาคม 2561
สังคม และงานพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏบิติัในการรับลงทะเบยีนผู้มีสิทธิตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
 ของ อปท. ในยุคไทยแลนด์ 4.0

แบบแสดงร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่ไดร้ับกำรฝึกอบรม ปงีบประมำณ  ๒๕๖1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่



ล ำดบั
ที่

ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง
ไดร้ับ
กำร

ฝึกอบรม

ไมไ่ดร้ับ
กำร

ฝึกอบรม
อบรมหลักสูตร วันเดอืนปทีีอ่บรม หมำยเหตุ

6 นางสาวพรทิพย์  ชุมช่วย นติิกร  / เตรียมความพร้อมในการยื่นบญัชีทรัพย์สินข้าราชการ 24-26 สิงหาคม 2561
ทุกระดับ และศึกษาคดีตัวอย่างกรณี ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง พร้อมแนวทางปอ้งกัน 
แก้ไขกระบวนการสอบสวนความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหนา้ที่ อย่างเปน็รูปธรรม

๗ นางจันทา  ลิบลูะ นกัวิชาการศึกษา  / การบริหารจัดการงบประมาณและการด าเนนิการเบีย้ยังชีพ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม
และการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

๘ นายอดิศักด์ิ  เตาะสาตู เจ้าพนกังานธุรการ  /  เทคนคิการปฏบิติัหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นใหถู้กต้อง 5-9 พฤษภาคม 2561
ตามกฎหมาย ถูกใจประชาชนและรอดพ้นจากโทษทาง 
วินยั อาญา และแพ่ง

๙ นางสาวนแิอเสาะ  นแิมเราะ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน  /  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ 7-9 กันยายน 2561
ข้อมูลจากระบบ E-plan

๑๐ จ.ส.อ.วิระศักด์ิ  คงแก้ว เจ้าพนกังานปอ้งกันฯ  / หลักสูตรผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของ 6-12 กรกฎาคม 2561
รัฐ อปท. และภาคเอกชน ประจ าปงีบประมาณ 2561

กองคลัง
๑๑ นางสาววัลลภา  ทองค า ผู้อ านวยการกองคลัง  / การจัดท ารายงานทางการเงิน การปรับปรุงบญัชี 17-19 พฤศจิกายน 2560

การปดิบญัชีประจ าปใีนระบบบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (E-Lass)

๑๒ นางสะไบทิพย์  เก้าคุณากร เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้  / แนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 18-20 สิงหาคม 2561
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจรับพัสดุ การจัด
ท าร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา และการบริหารสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ฯ
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๑๓ นางสาวฐิตาภา  จันทร์เสน เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  / ซักซ้อมความเข้าใจ การเบกิจ่ายเงินและการบนัทึกรายการ  9 มีนาคม ๒๕๖1
บญัชี

๑๔ นางสาวคอลิเยาะ  แมเราะ นกัวิชาการเงินและบญัชี  /  การปฏบิติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 8-11 กรกฎาคม 2561
(e-Lass)

กองชำ่ง
๑๕ นางสาวนติยา  วรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  / แนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 18-20 สิงหาคม 2561

ก าหนดร่างขอบเขตของงาน การตรวจรับพัสดุ การจัด
ท าร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา และการบริหารสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ฯ

๑๖ นายธีรศักด์ิ  ดังศรีเทศ นายช่างโยธา  / _ _

๑๗ นางศิวัชญา  สุวารักษ์ เจ้าพนกังานธุรการ  /  หลักสูตรผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของ 6-12 กรกฎาคม 2561
รัฐ อปท. และภาคเอกชน ประจ าปงีบประมาณ 2561

กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม
๑๘ นางสาวซัลมา  หะยีสะมะแอ เจ้าพนกังานสาธารณสุข  /  อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตรพัฒนาโครงการ (Project 20-22 กรกฎาคม 2561

Development)
๑. ขำ้รำชกำร/พนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน ทัง้หมด ๑8 คน

๓. บคุลำกรทีไ่ดร้ับกำรฝึกอบรม....๑7...คน  ๑๓ สำยงำน 
๔. คิดเปน็ร้อยละ....92.85.... 

๒. จ ำนวนสำยงำนทัง้หมด ๑4 สำยงำน
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