
1 61-2-00-1101-001 นายวรกฤช  น่ิงน้อย น.บ.,ศศ.ม. ปลัดเทศบาล กลาง 1. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

(การบริหารงานยุติธรรม) 2. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

3. หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ 99/2562 สวัสดิการส้านักงานศาลปกครองสงขลา 25-26 เม.ย. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริหารราชการแผ่นดิน 

และความรับผิดทางละเมิด

4. หลักสูตร รู้ลึกกฎหมาย ขั นตอน  และวิธีการด้าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 172/2562 ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 มิ.ย.-30 มิ.ย.2562

และส่ิงปลูกสร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

การค้านวณภาษี และการประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

2 61-2-00-1101-002 นางพรเพ็ญ  อยู่บ้ารุง ร.บ.,รป.ม. รองปลัดเทศบาล กลาง 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

(การปกครองท้องถ่ิน) 2. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย 94/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 12-14 มิ.ย.2562

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส้านักงานส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดฯ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

4. หลักสูตร "กองการศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับวิธีปฏิบัติใหม่ 216/2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16-18 ส.ค. 2562

ตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ.2562 การจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีให่ ฎีกาเบิกจ่ายเงินใหม่ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารงบประมาณของโรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลาตามสายงาน ประจ าปี 2562 (เฉพาะข้าราชการ)
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ส านักปลัด

3 61-2-01-2101-001 นายมนัส  โพธ์ิเทศ ศน.บ. หัวหน้าส้านักปลัด ต้น 1. โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั ง กิจกรรมเสริมสร้าง - ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 3-4 ก.ย. 2562

 ความรู้เก่ียวกับการเลือกตั งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ด้าเนินการเลือกตั ง ประจ้าจังหวัดสมุทรสาคร

4 61-2-01-2101-002 นายธนู  ภูวาดเขียน น.บ. หัวหน้าฝ่าย ต้น 1. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

อ้านวยการ 2. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

3. หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ 99/2562 สวัสดิการส้านักงานศาลปกครองสงขลา 25-26 เม.ย. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริหารราชการแผ่นดิน 

และความรับผิดทางละเมิด

4. หลักสูตร รู้ลึกกฎหมาย ขั นตอน  และวิธีการด้าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 172/2562 ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย.2562

และส่ิงปลูกสร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

การค้านวณภาษี และการประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

5 61-2-01-2101-003 นายภสุ  วงษ์ทวีโชค ปทส.,ร.ป.ม. หัวหน้าฝ่าย ต้น 1. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562 รับโอน 1 พ.ค.2560

2. หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท่ัวไป" รุ่นท่ี 17 364/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 16-28 ธ.ค.2561

6 61-2-01-2101-004 นายจารุพงศ์  ป่ินสุภา ศ.บ.,ศน.บ.,ร.ม. หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ต้น 1. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

(รัฐศาสตร์ การปกครอง) และรักษาความสงบ 2. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

7 61-2-01-2101-005 น.ส.ศรีวรา  เลิศศรีนภาพร ศ.ศ.บ. หัวหน้าฝ่ายธุรการ ต้น รับโอน 1 ก.พ.2562

8 61-2-01-3102-001 นายชยุต  ธนพรชูช่วง ร.ป.ม. นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 1. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 253/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 1-6 ก.ย. 2562

(Local Personnel Administration)

ระดับ หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง
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9 61-2-01-3103-001 นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี บธ.บ. นักวิเคราะห์ ปฏิบัติการ 1. การจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 371/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 11-12 ธ.ค.2561

นโยบายและแผน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. โครงการอบรมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 356/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 13-15 ก.พ. 2562

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10 61-2-01-3104-001 นางสาวอภิสมัย พัฒน์ทอง ร.บ. นักจัดการ ปฏิบัติการ 1. อบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 389/2561 ส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 20 พ.ย. 2561

งานทะเบียนและบัตร ของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ 2562 ของราชการ ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี

2. "พรบ.การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 189/2562 ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม 14-16 มิ.ย. 2562

ใช้บังคับ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป กับประเด็นคุณสมบัติผู้สมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับเลือกตั ง การตัดคุณสมบัติ การลดจ้านวนสมาชิก การจ้ากัดวาระด้ารงต้าแหน่ง

การแบ่งเขตเลือกตั ง ข้อห้ามในการหาเสียง บทก้าหนดโทษ และเทคนิคในการ

พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563

11 61-2-01-3105-001 น.ส.กนกวิภา ลัคนาจันทโชติ น.บ. นิติกร ปฏิบัติการ 1. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

2. หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ 99/2562 สวัสดิการส้านักงานศาลปกครองสงขลา 25-26 เม.ย. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริหารราชการแผ่นดิน 

และความรับผิดทางละเมิด

3. สัมมนทางวิชาการ หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 166/2562 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 16-17 พ.ค. 2562

แก่เจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ัวประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้าราชการ 

4. หลักสูตร รู้ลึกกฎหมาย ขั นตอน  และวิธีการด้าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 172/2562 ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 มิ.ย.-30 มิ.ย.2562

และส่ิงปลูกสร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

การค้านวณภาษี และการประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุเลขท่ีต าแหน่ง ระดับต าแหน่งท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ
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12 61-2-01-3801-001 น.ส.พิมพ์วลัญช์  โคตรธรรม ศศ.บ.,ร.ม. นักพัฒนาชุมชน ชก. 1. ประชุมชี แจงระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการ 2/2562 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 23 ม.ค. 2562

(รัฐศาสตร์) ส่วนท้องถ่ิน และการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร เขต 5 ราชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปี 2562

2. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

13 61-2-01-4101-001 น.ส.ฐิติรัตน์  กัญจนพรวัฒน์ ปวส.,ศน.บ. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 1. การจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 371/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 11-12 ธ.ค.2561

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

14 61-2-01-4805-001 - ว่าง - จพง.ป้องกัน ปง./ชง.

และบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี
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กองคลัง

15 61-2-04-2102-001 นางสมปอง  บัวเกิด บธ.บ.,บธ.ม. ผู้อ้านวยการกองคลัง กลาง 1. การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดท้ารายงานการเงินประจ้าปี 307/2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 15-17 พ.ย. 2561

(การจัดการท่ัวไป) และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ประจ้าปี 2562

2. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 345/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 17-18 ธ.ค. 2561

และการจัดท้าราคากลาง งานก่อสร้างในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ้าปี 2562

3. ประชุมชี แจงระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการ 2/2562 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 23 ม.ค. 2562

ส่วนท้องถ่ิน และการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร เขต 5 ราชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปี 2562

4. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

6. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 18/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 13-17 พ.ค. 2562

(e-LASS) ประจ้าปี 2562

7. หลักสูตร รู้ลึกกฎหมาย ขั นตอน  และวิธีการด้าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 172/2562 ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 มิ.ย.-30 มิ.ย.2562

และส่ิงปลูกสร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

การค้านวณภาษี และการประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

8. เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการจัดท้าบัญชีด้วยมือ 285/2562 ส้านักบริการวิชาการ 6-8 ก.ย. 2562

และเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจ้าปีงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

เพ่ือเตรียมงบทรัพย์สินและจ้าหน่ายพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LASS

หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ีระดับต าแหน่งท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ระยะเวลา หมายเหตุหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลาตามสายงาน ประจ าปี 2562 (เฉพาะข้าราชการ)  |  5



16 61-2-04-2102-002 น.ส.สุกัญญา นิลละไม บธ.บ. หัวหน้าฝ่าย ต้น 1. การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 224/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอตรดิตถ์ 12-14 ก.ค. 2562 รับโอน 1 ก.พ. 2562

บริหารงานคลัง เพ่ือจัดท้าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (สท.1-3)

2. เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการจัดท้าบัญชีด้วยมือ 285/2562 ส้านักบริการวิชาการ 6-8 ก.ย. 2562

และเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจ้าปีงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

เพ่ือเตรียมงบทรัพย์สินและจ้าหน่ายพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LASS

17 61-2-04-2102-003 น.ส.ขวัญฤทัย  มอญใต้ บธ.บ.,บธ.ม. หัวหน้าฝ่าย ต้น 1. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 345/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 17-18 ธ.ค. 2561

(การจัดการท่ัวไป) พัฒนารายได้ และการจัดท้าราคากลาง งานก่อสร้างในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

บริหารงานคลัง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ้าปี 2562

2. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

4. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 18/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 13-17 พ.ค. 2562

(e-LASS) ประจ้าปี 2562

5. หลักสูตร รู้ลึกกฎหมาย ขั นตอน  และวิธีการด้าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 172/2562 ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 มิ.ย.-30 มิ.ย.2562

และส่ิงปลูกสร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดท้าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

การค้านวณภาษี และการประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

6. เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการจัดท้าบัญชีด้วยมือ 285/2562 ส้านักบริการวิชาการ 6-8 ก.ย. 2562

และเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจ้าปีงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

เพ่ือเตรียมงบทรัพย์สินและจ้าหน่ายพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LASS

ท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรมค าส่ังเลขท่ี ระยะเวลา หมายเหตุหลักสูตรระดับต าแหน่ง
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18 61-2-04-3201-001 น.ส.พิฐชญาณ์  นันทสิมะโรจน์ บธ.บ.,บช.บ. นักวิชาการเงิน ชก. 1. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 18/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 13-17 พ.ค. 2562 รับโอน 1 ก.พ. 2562

(การบัญชี) และบัญชี (e-LASS) ประจ้าปี 2562

2. เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการจัดท้าบัญชีด้วยมือ 285/2562 ส้านักบริการวิชาการ 6-8 ก.ย. 2562

และเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจ้าปีงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

เพ่ือเตรียมงบทรัพย์สินและจ้าหน่ายพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LASS

19 61-2-04-4201-001 น.ส.ศรีสุดา  ใบแบแน บช.บ. จพง.การเงินและบัญชี ชง. 1. การปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีการจัดท้ารายงาน 307/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 15-17 พ.ย. 2561

(การบัญชี) การเงินประจ้าปีและหมายเหตุประกอบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส้วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 

2. การจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 371/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 11-12 ธ.ค.2561

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 224/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอตรดิตถ์ 12-14 ก.ค. 2562

เพ่ือจัดท้าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (สท.1-3)

4. เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการจัดท้าบัญชีด้วยมือ 285/2562 ส้านักบริการวิชาการ 6-8 ก.ย. 2562

และเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจ้าปีงบประมาณ ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดท้ารายงานส้ารวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน 

เพ่ือเตรียมงบทรัพย์สินและจ้าหน่ายพัสดุในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-LASS

20 61-2-04-4203-001 - ว่าง - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

21 61-2-04-4204-001 - ว่าง - จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

และบัญชี

ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร
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กองช่าง

22 61-2-05-2103-001 นายอภิชาติ  พงษ์พันธ์ุ อส.บ.,ศศ.บ.,ร.ม. ผู้อ้านวยการกองช่าง กลาง 1. โครงการประชุมเชิงวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 345/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 17-18 ธ.ค. 2561

(สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน) และการจัดท้าราคากลาง งานก่อสร้างในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

3. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

23 61-2-05-2103-002 - ว่าง - หัวหน้าฝ่ายแบบแผน ต้น

และก่อสร้าง

24 61-2-05-2103-003 นายปริญญา  วัฒนา อส.บ.,รป.ม. หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 345/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 17-18 ธ.ค. 2561

(รัฐศาสตร์) และการจัดท้าราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ้าปี 2562  

2.โครงการหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง 90/2562 ส้านักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม 26 มี.ค. 2562

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค (มือใหม่)

25 61-2-05-3701-001 นายสราวุธ  วัฒนา วศ.บ.,รป.ม. วิศวกรโยธา ชก. 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

(การบริหารงานท่ัวไป) 2. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

26 61-2-05-4701-001 นายพัลลภ  ดาวเรือง ปวส.(ก่อสร้าง) นายช่างโยธา ชง.

27 61-2-05-4101-002 นายทวีรัศม์ี  ฉัตรสงวนชัย  วท.บ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 50 200/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 30 ก.ค.-4 ส.ค. 2562 บรรจุ  1 เม.ย. 62

ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

28 61-2-06-2104-001 น.ส.กัญญ์วรา  รัตนะมะสะ พย.บ.,ศศ.ม. ผู้อ้านวยการ ต้น 1.สัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 368/2561 ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 12 พ.ย 2561

(การสือสารพัฒนาการ) กองสาธารณสุขฯ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจ้าปี 2562 อุตสาหกรรม (สมอ.)

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

29 61-2-06-2104-002 - ว่าง - หัวหน้าฝ่ายบริหาร ต้น

งานสาธารณสุข

30 61-2-06-3601-001 นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ ส.บ. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1.สัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 368/2561 ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 12 พ.ย 2561

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจ้าปี 2562 อุตสาหกรรม (สมอ.)

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

3. ศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 92/2562 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 มี.ค. 2562

31 61-2-06-4601-001 - ว่าง - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

32 61-2-06-4101-003 นายนิพนธ์ อุทุมพร บธ.บ. เจ้าพนักงานธุรการ ปง. รับโอน 1 มิ.ย. 62

กองการศึกษา

33 61-2-08-2107-001 - ว่าง - ผู้อ้านวยการ ต้น

กองการศึกษา

34 61-2-08-2107-002 - ว่าง - หัวหน้าฝ่ายบริหาร ต้น

การศึกษา

35 61-2-08-3803-001 - ว่าง - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

36 61-2-08-3806-001 นายคณิต ฐิติพงษ์พิทักษ์ วท.บ.(การกีฬา) นักสันทนาการ ปฏิบัติการ 2. ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน 5/2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ม.ค. 2562

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 24/2562 เทศบาลต าบลบางปลา 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2562

3. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย 94/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 12-14 มิ.ย.2562

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส้านักงานส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดฯ

4. โครงการฝึกอบรมการจัดท้าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถ่ิน 87/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 16-19 มิ.ย. 2562

ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2560-2564

5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

6. หลักสูตร "กองการศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับวิธีปฏิบัติใหม่ 216/2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16-18 ส.ค. 2562

ตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ.2562 การจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีให่ ฎีกาเบิกจ่ายเงินใหม่ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารงบประมาณของโรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.

หมายเหตุหลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลาท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ
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37 61-2-08-4101-004 นางนันฑรัตน์ แก้วมณี บธ.บ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1.หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 46 137/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 4-9 มิ.ย.2562 บรรจุ 1 มี.ค.62

2.โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย 94/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 12-14 มิ.ย.2562

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส้านักงานส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดฯ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

4. หลักสูตร "กองการศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับวิธีปฏิบัติใหม่ 216/2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16-18 ส.ค. 2562

ตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท.  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ.2562 การจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีให่ ฎีกาเบิกจ่ายเงินใหม่ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารงบประมาณของโรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.

38 612085500673 ว่าง- - ผอ.รร.อนุบาลฯ ชพ.

39 612086500674 น.ส. ขวัญฤทัย   ชัยขันธ์ ค.บ. ครู (คศ.1) คศ.1 1.โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย 94/2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 12-14 มิ.ย.2562

(การประถมศีกษา),(ปฐมวัย) อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส้านักงานส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดฯ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

3. หลักสูตร "กองการศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับวิธีปฏิบัติใหม่ 216/2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16-18 ส.ค. 2562

ตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท.  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ.2562 การจัดท าบัญชี/รูปแบบบัญชีให่ ฎีกาเบิกจ่ายเงินใหม่ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารงบประมาณของโรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.

40 612086500675 นางวรัชกุล  ราชประโคน ค.บ. ครู (คศ.2) คศ.2 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

(ปฐมวัย) 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงาน 211/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 18-21 ส.ค. 2562

การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด

หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ
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41 612086500676 นางฐิติพร  มิตรวงษา ศษ.บ. ครู (คศ.1) คศ.1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

(การศึกษาปฐมวัย)

42 612086500690 นายวิลเบอร์  ศิริอุฒจันทร์ ศษ.บ. ครู(คศ.1) คศ.1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562

(การศึกษาปฐมวัย)

43 612086500691 ว่าง 

ศพด.ทต.บางปลา

44 74-2-0112 น.ส.วิมาล เชียงแหลม ศษ.บ. ครู(คศ.1) คศ.1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562 รับโอน 1 ม.ค. 2562

(การศึกษาปฐมวัย) 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงาน 211/2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 18-21 ส.ค. 2562

การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด

45 74-2-0027 นางภัทิรา เล้ียงรักษา ค.บ. ครู(คศ.1) คศ.1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2562 - เทศบาลต าบลบางปลา 2 ส.ค. 2562 รับโอน 3 ธ.ค. 2561

(การศึกษาปฐมวัย)

หน่วยตรวจสอบภายใน

46 61-2-12-3205-001 ว่าง นักวิชาการ ปก./ชก.

ตรวจสอบภายใน

เลขท่ีต าแหน่ง ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ระดับ หลักสูตร ค าส่ังเลขท่ี หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ระยะเวลา หมายเหตุท่ี
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