รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

ชือ่ - สกุล

1 น.ส.นงค์ลักษ์ ศรีแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ตาแหน่ง
ห้วงเวลา
หลักสูตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข

27 - 29 พ.ย.60 แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับ อปท.
22 ก.พ.61

2 นายประกอบ เมทา

3 นายพนม ฮวดศรี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

กอง

คาสัง่ ที่

สาธารณสุขฯ 705/2560

การจัดการสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ช่าง

115/2561

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิในการจ้างก่อสร้างและกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
23 - 25 พ.ค.61 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

ช่าง

709/2560

"

289/2561

15 - 16 ก.ค.61 เพิม่ ประสิทธิภาพตาม พรบ.ควบคุมอาคารและ พรบ.ผังเมืองและจัดทาราคา
กลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบตั ิในการกาหนดราคา
สาหรับ อปท.

"

401/2561

11 - 14 ก.ย.61 การพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 2

"

504/2561

7 - 9 ธ.ค.60

13 ธ.ค.60

การระงับอัคคีภยั ด้วยเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่

14 - 16 ม.ค.61 การเพิม่ ศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558
27 มี.ค.61
7-10 พ.ค.61

การพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภยั

สานักปลัดฯ 713/2560
"

21/2561

"

168/2561

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7 ก.ย. - 5 ต.ค.61 นักบริหารงานทัว่ ไป รุ่นที่ 73

263/2561
"

452/2561

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

ห้วงเวลา

หลักสูตร

4 นางวันเพ็ญ นะรานันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

13 - 15 ก.พ.61 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายอานวยการพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก รุ่นที่ 1

5 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

20 - 22 ธ.ค.60 การจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
7 - 8 มี.ค.61 กาหนดจัดสัมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับอปท.ครั้งที่ 1

6 น.ส.ศิวภัสร์ อินทร์จันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

คาสัง่ ที่

วิชาการฯ

72/2561

สาธารณสุขฯ 737/2561
"

142/2561

7 มิ.ย.61

การเฝ้าระวังทางสุขภาพจากผลกระทบมลพิษขยะในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพ

"

335/2561

22 ส.ค.61

การลงทะเบียนและระบบข้อมูลผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง Long Term Care

"

487/2561

วิชาการฯ

72/2561

"

263/2561

การศึกษา

78/2561

"

263/2561

"

297/2561

"

298/2561

"

579/2561

16 - 18 ก.พ.61 การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบเอกสารภายใต้ พรบ. ระเบียบกฎกระทรวง หนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-GP)
7-10 พ.ค.61

7 น.ส.รัตติยา โสมาบุตร

กอง

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

23 - 25 ก.พ.61 การเป็นข้าราชการทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2561
7-10 พ.ค.61

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

15 - 17 มิ.ย.61 การจัดทางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 การจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-GP
6 - 8 ก.ค.61 การถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP โดย step by step
10 - 13 ก.ย.61 การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น เพือ่ ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจาปี 2561

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

8 น.ส.ศิราภรณ์ ศรีอินทร์

ตาแหน่ง

ห้วงเวลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 23 - 25 ก.พ.61 การเป็นข้าราชการทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2561
7-10 พ.ค.61

9 นางระวีวรรณ บุญเจริญ
10 นายสุทศั น์ อรัญ
11 นายไพบูลย์ อิ่มอุดม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

23 - 25 ก.พ.61 การเป็นข้าราชการทีด่ ี ประจาปีงบประมาณ 2561

กอง

คาสัง่ ที่

วิชาการ

78/2561

"

263/2561

สานักปลัด

78/2561

ผู้อานวยการกองช่าง

22 ก.พ.61

การจัดการสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ช่าง

115/2561

นายช่างโยธาชานาญงาน

22 ก.พ.61

การจัดการสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ช่าง

115/2561

"

263/2561

17 - 18 พ.ค.61 การบริหารจัดการลุ่มน้าและสถานประกอบการให้มีระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2561

"

291/2561

15 - 16 ก.ค.61 เพิม่ ประสิทธิภาพตาม พรบ.ควบคุมอาคารและ พรบ.ผังเมืองและจัดทาราคา
กลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบตั ิในการกาหนดราคา
สาหรับ อปท.

"

401/2561

7-10 พ.ค.61

12 จ่าสิบเอกอมรฤกษ์ สมบูรณ์

หลักสูตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5 มี.ค.61

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

คลัง

138/2561

26 มี.ค.61

การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีก่ องทุนผู้สูงอายุทมี่ ีภาวพึง่ พิง

"

166/2561

21 ส.ค.61

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS

"

534/2561

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

13 นางสุดา ปราณี

ตาแหน่ง

ห้วงเวลา

หลักสูตร

กอง

คาสัง่ ที่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

5 มี.ค.61

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระบบจัดซื้อจัด

คลัง

138/2561

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

"

263/2561

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS

"

534/2561

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
7-10 พ.ค.61
21 ส.ค.61
14 นางเยาวรัตน์ กาบปี

15 น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

26 - 28 มี.ค.61 สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น (Sexual Health and Sexuality in Adolescent) สาธารณสุขฯ 145/2561
20 - 24 ส.ค.61 การพยาบาลเวชปฏิบตั ิทนั ยุค ครั้งที่ 7

"

413/2561

7-10 พ.ค.61

"

263/2561

คลัง

166/2561

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

"

263/2561

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS

"

534/2561

การศึกษา

297/2561

"

299/2561

26 มี.ค.61

ปฏิบตั ิการ

21 ส.ค.61
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน

การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีก่ องทุนผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง

7-10 พ.ค.61

16 นางฉวีวรรณ ดุษดี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

15 - 17 มิ.ย.61 การจัดทางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 การจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-GP
6 - 8 ก.ค.61 การเขียนร่างขอบเขตของงานด้านการศึกษาตามโครงการแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณของโรงเรียน

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

17 นายศรีประพันธ์ โครตพัฒน์

ตาแหน่ง

ห้วงเวลา

นิติกรชานาญการ

7-10 พ.ค.61

หลักสูตร
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

13 - 15 มิ.ย.61 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
18 นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต

ปลัดเทศบาล

25 - 28 มิ.ย.61 การเตรียมความพร้อมบุคลากรทีม่ ีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
17 - 18 ก.ย.61 แนวทางการปฏิรูป อปท. : ด้านภารกิจงบประมาณการบริหารงานบุคคล
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
20 ก.ย.61

19 น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

การสัมนานักบริหารภาครัฐ เพือ่ บูรณาการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ป.ย.ป.

25 - 28 มิ.ย.61 การเตรียมความพร้อมบุคลากรทีม่ ีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง

กอง

คาสัง่ ที่

วิชาการ

263/2561

"

329/2561

สานักปลัด 332/2561

"

552/2561

"

555/2561

สานักปลัด 332/2561

ท้องถิ่น
20 นางสาวอัจฉรา คาสิงนอก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

21 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท

รองปลัดเทศบาล

22 นายรถเกษม เพ็ชรแก้วหนู

นายช่างโยธาชานาญงาน

15 - 17 มิ.ย.61 แนวทางการใช้จ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์ การจัดสวัสดิการ วิชาการฯ
สังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดงานและ
การแข่งขันกีฬาของ อปท.
5 - 6 ก.ค.61 โครงการสัมนาเพือ่ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปนุ่
เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพือ่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
ประเทศไทยกับญี่ปนุ่ เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
7-10 พ.ค.61

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

333/2561

สานักปลัด 353/2561

ช่าง

263/2561

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

23 น.ส.กัลญารัตน์ จารย์หมืน่

ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

ห้วงเวลา

2 - 3 ส.ค.61 การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2561
31 ส.ค.61

24 น.ส.ชลาลัย สีหนุ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

หลักสูตร

การจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 1
พ.ศ.2560-2564

10 - 12 ส.ค.61 ต้องปฏิบตั ิอย่างไรกับการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายทีจ่ ะมี
การบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 และการเพอืมประสิทธิภาพให้สอดคล้อง

กอง

คาสัง่ ที่

สวัสดิการ

461/2561

"

531/2561

คลัง

473/2561

"

263/2561

กฎหมายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
7-10 พ.ค.61
25 นายพัฒนศักดิ์ บรรดาตั้ง

26 จ่าสิบเอกกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ 17 - 18 ต.ค.61 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการประกันสังคม

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

สานักปลัด 565/2561

7-10 พ.ค.61

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

"

263/2561

7-10 พ.ค.61

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิชาการ

263/2561

