การพัฒนาอบรมบุคลากรตามสายงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
- อบต.บ่อแฮ้วมีสายงาน
จานวนทั้งหมด 17 สายงาน
- พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนทั้งหมด 15 สายงาน
- คิดเป็นร้อยละ 88.23
ที่

สายงาน

1

บริหารงานท้องถิ่น

จ.ส.ต.ชัยพร บุญเกียรติสกุล

ปลัด อบต.บ่อแฮ้ว

บริหารงานท้องถิ่น

ส.ต.อ.สมชาย จันทร์อินตา

รองปลัด อบต.

บริหารงานการคลัง

นางอรพรรณ ฟูกุล

ผอ.กองคลัง

นางสาววิมล ยศตื้อ

2

ผู้เข้าอบรม

ตาแหน่ง

3

บริหารงานช่าง

นายปิยะ สมวงศ์

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง
ผอ.กองช่าง

4

บริหารงานทั่วไป

นางสาวจินดาศรี ใจหงอก

หัวหน้าสานักปลัด

เรื่อง
-ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
5 – 6 กรกฎาคม 2561
-ฝึกอบรม เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สาหรับผู้บริหารและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่
22 – 26 ธันวาคม 2560
- ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
5 – 6 กรกฎาคม 2561
-ฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางด้านช่าง
และด้านพัสดุตามข้อบกพร่องที่ตรวจ
พบจากหน่วยตรวจสอบ พร้อม
ข้อเสนอแนะ สาหรับผูบ้ ริหาร/
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณ และการเขียนหนังสือ
ราชการของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 -23
สิงหาคม 2561
-ฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการ
จัดชื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่
10 – 11 ตุลาคม 2560

ที่
5

สายงาน
ผู้เข้าอบรม
บริหารงานสวัสดิการสังคม นางวาสนา ลักขณาธร

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

เรื่อง
-ฝึกอบรมโครงการ “การพัฒนา
เทคนิคการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ ยัง
ชีพและการพัฒนาศักยภาพการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ การ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ และการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0”
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน
2561

6

นิติการ

นิติกร

-ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักกฎหมาย
ปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ระหว่าง
วันที่ 6 – 6 กรกฎาคม 2561

7

วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกัลยา รินเชื้อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

-ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
5 – 6 กรกฎาคม 2561

8

วิชาการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ ยะตะนัง

นักวิชาการศึกษา

-ฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ในการ
จัดชื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่
10 – 11 ตุลาคม 2560

9

การเจ้าหน้าที่

นางสาวนิรัญญา คาปันบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

-ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4)
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561

นางสาวศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์

ที่
สายงาน
10 วิชาการคลัง

ผู้เข้าการอบรม
นางสมพร ไม้ไผ่

ตาแหน่ง
นักวิชาการคลัง

11 พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตกาล กันใจ

12 วิชาการจัดเก็บรายได้

นางเพชรรัตน์ ตาวันสี

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บ -โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตร
รายได้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุน่ ที่ 6”
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 18
พฤษภาคม 2561

13 วิชาการพัสดุ

นางเอื้อมพร รุมารถ

นักวิชาการพัสดุ

-ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาในกรณี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบผิดพลาด
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5
พฤษภาคม 2561

14 ปฏิบัติงานพัสดุ

นางอัมพร ยะเปียงปลูก

เจ้าพนักงานพัสดุ

- ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาในกรณี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบผิดพลาด
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5
พฤษภาคม 2561

15 ปฏิบัติงานช่างโยธา

นายประสิทธิ์ ศรีไชย

นายช่างโยธา

นางภารวี แสงยะ

นายช่างโยธา

-ฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางด้านช่าง
และด้านพัสดุตามข้อบกพร่องทีต่ รวจ
พบจากหน่วยตรวจสอบ พร้อม
ข้อเสนอแนะ สาหรับผูบ้ ริหาร/
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561
-

นางสาวชุติมันต์ ปริตวา

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานช่างโยธา
16 ปฏิบัติงานธุรการ

เรื่อง
-ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิก
จ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงและเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่
23 เมษายน 2561

-

ที่
สายงาน
17 ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้เข้าการอบรม
นางอรอุมา อายุหมั้น

ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก

เรื่อง
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
เด็กปฐมวัยในศตวรรคที่ 21 โดยการ
เพิ่มศักยภาพสมองด้วยดนตรี ระหว่าง
วันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2561

นางเพ็ญศรี กองจินา

ครูผู้ดูแลเด็ก

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
เด็กปฐมวัยในศตวรรคที่ 21 โดยการ
เพิ่มศักยภาพสมองด้วยดนตรี ระหว่าง
วันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2561

