
ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม

1 นายประมวล  จินตนา ปลัด อบต.หนองบ่อ การฝึกอบรมเร่ือง " ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
แก้ไขในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เทคนิคในการก าหนดราคากลางและการตรวจ
การจ้างงานก่อสร้าง และการด าเนินตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี " ใน
ระหว่างวันท่ี 25 - 28 พฤษภาคม 2561

2 นางอรณิชชา  นามขันธ์ รอง ปลัด อบต.หนองบ่อ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 20 - 24 กุมภาพันธ์
2561

ส ำนักปลัด อบต.
3 นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์ หน.ส านักปลัด โครงการฝึกอบรมการประชุมสภาท้องถ่ิน การ

อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนตามระเบียบใหม่และการ
จัดท างบประมาณ การจ าแนกหมวดประเภท
รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในระหว่างวันท่ี
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  

4 นางสาวมัตติกา  ปิยะราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร "ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 วิธีการและข้ันตอนการพิจารณา
ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระหว่าง
วันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2561

5 นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตร " อบรมการใช้งานอุปกรณ์เคร่ือง
อ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 5
ในวันท่ี 15 มีนาคม 2561

6 จ.อ.ศักดา  เพ็ญปรัง นักจัดการงานท่ัวไป โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนการเลือกต้ัง ใน
ระหว่างวันท่ี 5 - 8 กันยายน 2561

จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณ 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบ่อ มีข้ำรำชกำรท้ังหมด 19 คน ดังน้ี



ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม

7 นายนรเดช  พระพุทธารักษา จพง.สาธารณสุข หลักสูตร "การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถ่ินด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง วินัยและ
การด าเนินการทางวินัยและแนวทางการต่อสู้กรณี
ถูกกล่าวหาจาก สตง. ปปช." ในระหว่างวันท่ี 1-3
มีนาคม 2561

8 จ.อ.บุญน า  ชาเครือ จพง.ป้องกันและบรรเทา- หลักสูตร " พนักงานดับเพลิง รุ่นท่ี 6 " ในระหว่าง
สาธารณภัย วันท่ี 24 - 29 มิถุนายน 2561 

9 นางสาวนิภาพร  จันโทวาท เจ้าพนักงานธุรการ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 20 - 24 กุมภาพันธ์
2561

กองคลัง
10 นางหยกกล่ิน  อัคฮาด ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดเตรียม

ข้อมูลเพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสาร-
สนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รุ่นท่ี 8 ในระหว่าง
วันท่ี 6 - 10 กันยายน 2561

11 นางภัสราภรณ์  พิมพลชาย นักวิชาการพัสดุ หลักสูตร " พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ล าดับรอง " ในระหว่างวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม
2561

12 นางจิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสาร-
สนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รุ่นท่ี 8 ในระหว่าง
วันท่ี 6 - 10 กันยายน 2561

13 นางณัฐฐิญา  วงค์ศรียา จพง.การเงินและบัญชี หลักสูตร " อบรมการใช้งานอุปกรณ์เคร่ือง
อ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 5
ในวันท่ี 15 มีนาคม 2561
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กองช่ำง

ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม

14 นายสมศักด์ิ  พ่อเพียโคตร ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการฝึกอบรมและสัมมนา แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียว
ข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระหว่าง
วันท่ี 17 - 19 พฤศจิกายน 2561

15 นายพิรพงษ์  วงค์ละคร นายช่างโยธา โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
รุ่นท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มี.ค. 60

กองกำรศึกษำ ฯ
16 นางจินตนา  อินภูวา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ หลักสูตร " การจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการ

ศึกษาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 การจัดซ้ือจัดจ้างใน
ระบบ e-GP แทนครูผู้ดูแลเด็กตามระเบียบเงิน
รายได้สถานศึกษาฉบับใหม่แบบตรวจแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา และการ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีของสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน " ในระหว่าง
วันท่ี 6 - 8 กรกฎาคม 2561

17 นายวรวุฒิ  อินภูวา นักวิชาการศึกษา หลักสูตร "การเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สู่
การศึกษา 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และความก้าว
หน้าของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2 
ในระหว่างวันท่ี 16 - 19 มกราคม 2561

กองสวัสดิกำรสังคม
18 นางสาววัชราพร  พลนารี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ

สังคมและงานพัฒนาชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพฯ
ผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และการประยุกต์
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการจัดการ
ข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่างวันท่ี 20 - 22 
กรกฎาคม 2561

3



วิธีกำรค ำนวณ
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีพนักงานส่วนต าบล จ ำนวน  19   คน
- พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละหน่ึงหลักสูตรต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คือร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อไป 18/19 * 100 = 94.74%
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ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม
1 นายประมวล  จินตนา ปลัด อบต.หนองบ่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง Thailand 4.0

และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี กับทิศทาง
การปฏิรูปท้องถ่ินไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2559
ระหว่างวันท่ี 9 - 13 ธ.ค. 59

2 นางอรณิชชา  นามขันธ์ รอง ปลัด อบต.หนองบ่อ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 ม.ค. 2560

ส ำนักปลัด อบต.
3 นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์ หน.ส านักปลัด ประชุมสัมมนา "รวมพลังท้องถ่ิน ขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศไทย" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันท่ี 6 - 8 ต.ค. 60  

4 นางสาวมัตติกา  ปิยะราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝึกอบรมหลักสูตร "การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(รูปแบบใหม่) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ 2560-2561"
ระหว่างวันท่ี 24-26 ก.พ. 60

5 นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ นักทรัพยากรบุคคล การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังท่ี 2
ภาคตะวันเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 7 - 8
ธ.ค. 2560

6 จ.อ.ศักดา  เพ็ญปรัง นักจัดการงานท่ัวไป โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

7 นายนรเดช  พระพุทธารักษา จพง.สาธารณสุข โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 
2560 วันท่ี 16 มิ.ย. 2560

8 นางสาวนิภาพร  จันโทวาท เจ้าพนักงานธุรการ โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.

จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณ 2560
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบ่อ มีข้ำรำชกำรท้ังหมด  18  คน  ดังน้ี



การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

2
กองคลัง

9 นางหยกกล่ิน  อัคฮาด ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

10 นางภัสราภรณ์  พิมพลชาย นักวิชาการพัสดุ โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

11 นางจิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
รุ่นท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มี.ค. 60

12 นางณัฐฐิญา  วงค์ศรียา จพง.การเงินและบัญชี โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

กองช่ำง
13 นายสมศักด์ิ  พ่อเพียโคตร ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 ม.ค. 2560

14 นายพิรพงษ์  วงค์ละคร นายช่างโยธา โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
รุ่นท่ี 30 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มี.ค. 60

กองกำรศึกษำ ฯ
15 นางจินตนา  อินภูวา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 ม.ค. 2560
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16 นางสาววัชราพร  พลนารี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 ก.ย. 60

17 นายธนชัย  สุริยสงคราม นักพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 ม.ค. 2560

วิธีกำรค ำนวณ
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีพนักงานส่วนต าบล จ ำนวน  18   คน
- พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละหน่ึงหลักสูตรต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คือร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อไป 17/18 *100 =94.44%



ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม

1 นายประมวล  จินตนา ปลัด อบต.หนองบ่อ ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง (Broadband) 
รุ่นท่ี 22 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ก.ย. 59

2 นางอรณิชชา  นามขันธ์ รอง ปลัด อบต.หนองบ่อ ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง (Broadband) 
รุ่นท่ี 22 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ก.ย. 59

ส ำนักปลัด อบต.
3 นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์ หน.ส านักปลัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันท่ี 19 - 21 พ.ค. 59  

4 นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ นักทรัพยากรบุคคล โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดท า
ตัวช้ีวัดระดับส่วนราชการ/ระดับบุคคล และวิธี
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างวันท่ี 7 - 8
ก.ค. 2559

5 นายนรเดช  พระพุทธารักษา จพง.สาธารณสุข โครงการฝึกอบรมแนวทางการยกร่างข้อก าหนด
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระหว่างวันท่ี 24 - 25 พ.ค. 2559

6 นางสาวสิริมนต์  การุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2559

7 จ.อ.ศักดา  เพ็ญปรัง จพง.ป้องกัน ฯ โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
(อสพ.) ปี 2559 ระหว่างวันท่ี 22 - 24 
ส.ค. 2559

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบ่อ มีข้ำรำชกำรท้ังหมด  17  คน  ดังน้ี
จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบลท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณ 2559 
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8 นางหยกกล่ิน  อัคฮาด ผู้อ านวยการกองคลัง ฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ืม
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
การจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับผู้ปฏิบัติงานฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันท่ี 25 - 29 มิ.ย. 2559

9 นางภัสราภรณ์  พิมพลชาย นักวิชาการพัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2559

10 นางจิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2559

11 นางณัฐฐิญา  วงค์ศรียา จพง.การเงินและบัญชี โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการบริหาร
งานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ในระบบแท่ง (Broadband) และการด าเนินการ
ทางวินัย ระหว่างวันท่ี 10 -12 มี.ค. 2559

กองช่ำง
12 นายสมศักด์ิ  พ่อเพียโคตร ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการบริหาร

งานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ในระบบแท่ง (Broadband) และการด าเนินการ
ทางวินัย ระหว่างวันท่ี 10 -12 มี.ค. 2559

13 นายพิรพงษ์  วงค์ละคร นายช่างโยธา โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2559

กองกำรศึกษำ ฯ
14 นางจินตนา  อินภูวา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการบริหาร

งานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ในระบบแท่ง (Broadband) และการด าเนินการ
ทางวินัย ระหว่างวันท่ี 10 -12 มี.ค. 2559
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15 นางสาววัชราพร  พลนารี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการบริหาร
งานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ในระบบแท่ง (Broadband) และการด าเนินการ
ทางวินัย ระหว่างวันท่ี 10 -12 มี.ค. 2559

16 นายธนชัย  สุริยสงคราม นักพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2559

วิธีกำรค ำนวณ
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน  17   คน
- พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละหน่ึงหลักสูตรต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คือร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อไป 16/17 *100 =94.12%


