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ส ำนักงำนปลัด
1 นางสาวจารุวรรณ  คงทน ปลัด อบต. / เสริมสร้างศักยภาพนกับริหารเพื่อการัฒนาท้องถิ่นใหน้า่อยู่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 2562

๒ นางสาวสูไวบะ๊  บอืราเฮง รองปลัด อบต.  / แนวทางปฏบิติัใหม่ ตามร่างมาตรฐานการควบคุมภายใน 2-4 พฤศจิกายน 2561
ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ เพื่อใหเ้ปน็ไป
ตาม พ.ร.บ.วินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 
๓ นางสุภานนัท์  ดังศรีเทศ หวัหนา้ส านกัปลัด อบต. / การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ 23-25 มกราคม 2562

อปท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

๔ นายยูสรี  ขาเดร์ เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน  / อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ 2562
พนกังานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.ล าใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2562

๕ นางสาวเพ็ญพักต์  จันทร์เหลือง นกัพัฒนาชุมชน  /  -  -

แบบแสดงร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ที่ไดร้ับกำรฝึกอบรม ปงีบประมำณ  ๒๕๖2
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่
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6 นางสาวพรทิพย์  ชุมช่วย นติิกร  / หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่นา่สนใจเกี่ยวกับ 25-26 เมษายน 2562
อปท. การบริหารราชการแผ่นดิน และความรับผิดทางละเมิด

๗ นางจันทา  ลิบลูะ นกัวิชาการศึกษา  / การด าเนนิงานเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

๘ นายอดิศักด์ิ  เตาะสาตู เจ้าพนกังานธุรการ  /  อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ 2562
พนกังานจ้าง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.ล าใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2562

๙ นางสาวนแิอเสาะ  นแิมเราะ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน  /  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ 23-25 มกราคม 2562
อปท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๐ นางสาวพาตีเมาะ  ล าเด๊าะ นกัทรัพยากรบคุคล  / เทคนคิการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น และการด าเนนิการ 19-21 เมษายน 2562
ทางวินยัส าหรับนกัทรัพยากรบคุคลมืออาชีพ

๑๑ จ.ส.อ.วิระศักด์ิ  คงแก้ว เจ้าพนกังานปอ้งกันฯ  / ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เพื่อแก้ปญัหา ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ยาเสพติด

๑๒ นางสาวพรรณฤพร กาญจนไพรวัน เจ้าพนกังานธุรการ / แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปญัหาหรือแนว ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทางแก้ไขในการปฏบิติังาน ส าหรับผู้บริหาร อปท. ในเขต
พื้นที่ที่มีการท าเหมืองแร่ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่
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กองคลัง
๑๓ นางสาววัลลภา  ทองค า ผู้อ านวยการกองคลัง  / การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศ 13-15 กันยายน 2562

เชิญชวนทั่วไป การด าเนนิการรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง การน า
ผลการจัดซ้ือจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับมาใช้กับเงินงบ
ประมาณในปใีหม่ การจ าหนา่ยพัสดุ แนวทางปฏบิติัในการ
รับของแถม การเพิกถอนเปน็ผู้ทิ้งงาน การจัดซ้ือจัดจ้างใน
ระบบ e-GP และการเบกิจ่ายค่าตอบแทนบคุคลหรือ
คณะกรรมการของ อปท.

๑๔ นางสะไบทิพย์  เก้าคุณากร เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้  / เทคนคิการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และการ 6-9 เมษายน 2562
เตรียมความพร้อมในการปฏบิติัตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

๑๕ นางสาวฐิตาภา  จันทร์เสน เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  / การปดิบญัชีด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการ 13-15 กันยายน 2562
เชื่อมโยงกับการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูก
ทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะใหถู้กต้องของ อปท.

๑๖ นางสาวคอลิเยาะ  แมเราะ นกัวิชาการเงินและบญัชี  /  การปดิบญัชีด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการ 13-15 กันยายน 2562
เชื่อมโยงกับการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูก
ทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะใหถู้กต้องของ อปท.
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กองชำ่ง
๑๗ นางสาวนติยา  วรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  / พัฒนาบคุลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 18 - 21 ตุลาคม 2561

๑๘ นายธีรศักด์ิ  ดังศรีเทศ นายช่างโยธา   / พัฒนาบคุลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 18 - 21 ตุลาคม 2561

๑๙ นางศิวัชญา  สุวารักษ์ เจ้าพนกังานธุรการ  /  -  -

กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม
๒๐ นางสาวซัลมา  หะยีสะมะแอ เจ้าพนกังานสาธารณสุข  /  จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 1-2 สิงหาคม 2562

ชุมชน

๑. ขำ้รำชกำร/พนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน ทัง้หมด 20 คน

๓. บคุลำกรทีไ่ดร้ับกำรฝึกอบรม....18...คน  16 สำยงำน 
๔. คิดเปน็ร้อยละ....100.... 

๒. จ ำนวนสำยงำนทัง้หมด 16 สำยงำน



 



 

 



 

 



 


