รายงานการดาเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตาบลบาลอ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทะเบียนคุมการเข้ารับการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร
ประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
1
16 - 23 ตุลาคม นายมัสลัน แวสีลา
2561

ตาแหน่ง

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา

22 – 24
นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ
พฤศจิกายน 2561

ผู้อานวยการกอง
คลัง

3

30 พฤศจิกายน –
3 ธันวาคม 2561

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ

อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาบุ ค ลากรช่ า งตาม สถาบันพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง
8 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
กองคลัง
เข้าร่วมประชุมสัมมนา“นายจ้างมีหน้าที่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า
นาส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้อง อาคารสานักงาน
อธิการบดี ชั้น 5
ทาอย่างไร”
มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กองการศึกษา เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office โรงแรมหาดใหญ่พารา
Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไดส์ อาเภอหาดใหญ่
เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ปี จังหวัดสงขลา
(พ .ศ .2561 - 2564) (เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว3274 ลงวั น ที่ 19 มิ .ย.
2561) ของส านั ก /กอง/สั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ผู้อานวยการกองช่าง กองช่าง

2

นางสาวอิมตีนาน บือโต

สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมาย
เหตุ

-2ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
4 30 พฤศจิกายน – นางรอฟีอา ประดู่
3 ธันวาคม 2561

5

7 - 9 ธันวาคม
2561

6

7 - 9 ธันวาคม
2561

7

9 - 14 ธันวาคม
2561

ตาแหน่ง
ครู

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กองการศึกษา เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office
Excel ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า สี่ ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติมตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561)
ของสานัก/กอง/สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
นางณัฎฐา สุวรรณกายี
นักพัฒนาชุมชน สานักปลัด
อบ ร ม โ ค ร ง กา ร พั ฒน า ศั กย ภ า พก า ร
ชานาญการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารเบี้ยยัง
ชี พ ผู้ สู ง อายุ เบี้ ย ความพิ ก าร และเงิ น
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา
ผู้ช่วยเจ้า
สานักปลัด
อบ ร ม โ ค ร ง กา ร พั ฒน า ศั กย ภ า พก า ร
พนักงานธุรการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารเบี้ยยัง
ชี พ ผู้ สู ง อายุ เบี้ ย ความพิ ก าร และเงิ น
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
สานักปลัด
อบรมเชิงปฏิบั ติ การ การจั ดท าฐานข้อ มู ล
นโยบายและ
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
แผนชานาญการ
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ทาวเวอร์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ทาวเวอร์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ณ โรงแรมรอยัล
ริเวอร์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

หมายเหตุ

-3ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
8
9 - 14 ธันวาคม นางสาวซาลีนา เร็งมา
2561

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้ดูแลเด็ก

กองการศึกษา

9

17 - 22 ธันวาคม นายนุอ์มาน แวกาจิ
2561

รอง
ปลัดเทศบาล
ตาบลบาลอ

สานักปลัด

10

17 - 22 ธันวาคม นายมัสลัน แวสีลา
2561

ผู้อานวยการ
กองช่าง

กองช่าง

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อ
การบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น ตามยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3
ทบทวนหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของราชการ การจัดทาร่า งขอบเขต
ของงาน (TOR) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรั บ
ราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้าน
ช่าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของราชการ การจัดทาร่า งขอบเขต
ของงาน (TOR) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้าน
ช่าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ. มหาวิทยาลัย
ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เกษตร ศาสตร์

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ. มหาวิทยาลัย
ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เกษตร ศาสตร์

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ที่
รับฝึกอบรม
11 17 - 22 ธันวาคม นายกูฮามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2561

สังกัด
กอง
ช่าง

12

17 - 22 ธันวาคม นายอับดุลรอเซะ เดะ
2561
แอ

นายกเทศมนตรีตาบล
บาลอ

-

13

21 - 24 ธันวาคม นางสาวกิตสุกานต์
2561
จันทร์ฉาย

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

สานัก
ปลัด

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม
ทบทวนหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงแรมโลตั ส ปาง มหาวิทยาลัย
ของราชการ การจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ สวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว เกษตร
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ พร้ อ มแนวทางการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาสตร์
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมการควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง ภายใต้
พ.ร.บ. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงแรมโลตั ส ปาง มหาวิทยาลัย
ของราชการ การจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ สวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว เกษตร
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ พร้ อ มแนวทางการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาสตร์
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมการควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้ านช่าง ภายใต้
พ.ร.บ. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจั ดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุ ม โรงแรมหรรษาเจบี มหาวิทยาลัยราช
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า อาเภอหาดใหญ่
ภัฏสวนสุนันทา
ด้ ว ย กา ร ก าห นด ม า ต ร ฐา นกา ร ค วบ คุ ม ภ า ย ใน จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2544 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผ่าน
มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรั ฐ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
14 17-21 มกราคม นางสาวนูรไอนี ดาโอ๊ะ
2562

15

20 ม.ค.- 19 ก.พ. นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
62

16

23 - 25 มกราคม นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย
2562

17

23 - 25 มกราคม นายอับดุลรอเซะ เดะแอ
2562

18

17 – 22
กุมภาพันธ์ 2562

นางรอฟีอา ประดู่

ตาแหน่ง

สังกัด

นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
ชานาญการ

นักทรัพยากร
สานักปลัด
บุคคลปฏิบตั ิการ

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิในการกาหนดราคา
กลางงานก่อสร้างสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 (ภาคปฏิบัติจริง)
นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาว
เวอร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง
8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
นักวิเคราะห์
สานักปลัด
โครงการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
นโยบายและ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน เวอร์ จังหวัดสงขลา
แผนชานาญการ
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562
นายกเทศมนตรี โครงการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
ตาบลบาลอ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน เวอร์ จังหวัดสงขลา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562
ครู
กองการศึกษา โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษา เวอร์ จังหวัดสงขลา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มและแผนการจั ด
ประสบการณื ด้ ว ยโครงงานอย่ า งง่ า ย
Active learning ต า ม ห ลั ก “ศ า ส ต ร์
พระราชา”

หน่วยงานผู้จัด
หมายเหตุ
ฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภั ฎ
สวนสุนันทา

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
19 17 – 22
นางสาวซัยตุน ยุนุ๊
กุมภาพันธ์ 2562

ตาแหน่ง

สังกัด

ครู

กองการศึกษา

20

25 - 28
มกราคม 2562

นางสาวพานะ เต๊ะ

หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล

สานักปลัด

21

25 - 28
มกราคม 2562

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ

ผู้อานวยการ
กองคลัง

กองคลัง

22

1 - 4
นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ
กุมภาพันธ์ 2562

ผู้อานวยการ
กองคลัง

กองคลัง

หลักสูตรการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณืด้วย
โครงงานอย่างง่าย Active learning ตามหลัก
“ศาสตร์พระราชา”
ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกถูกแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกถูกแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการ
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และการสารวจราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการ
เตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฏหมายใหม่

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมบีพี
กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
แกรนด์ทาวเวอร์ ท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา
ณ โรงแรมบีพี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
แกรนด์ทาวเวอร์ สุนันทา
จังหวัดสงขลา

ณ โรงแรมบีพี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
แกรนด์ทาวเวอร์ สุนันทา
จังหวัดสงขลา

โรงแรมหรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
เจบี อาเภอ
สุนันทา
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
23 1 - 4
นางสาวธิดารัตน์ เจริญนุมตั ิ
กุมภาพันธ์ 2562

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงาน
พัสดุ

24

1 - 4
นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา
กุมภาพันธ์ 2562

คนงานทั่วไป

25

1 - 4
นางสาวนัยนา นะดารานิง
กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ

26

1 - 4
นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานธุรการ

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

สถานที่
ฝึกอบรม
กองคลัง การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบารุง โรงแรมหรรษา
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ภาษีป้าย และการสารวจราคา เจบี อาเภอ
ประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการ
หาดใหญ่
เตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมาย จังหวัดสงขลา
ใหม่
กองคลัง การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบารุง โรงแรมหรรษา
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ภาษีป้าย และการสารวจราคา เจบี อาเภอ
ประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการ
หาดใหญ่
เตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมาย จังหวัดสงขลา
ใหม่
กองช่าง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะ โรงแรมหรรษา
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึง เจบี อาเภอ
การประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้ หาดใหญ่
เงินสะสม การบริหารงบประมาณ และกรณีศึกษาคดีตามคา จังหวัดสงขลา
พิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภา
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
สานัก
การจั ด หาพั ส ดุ ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงาน โรงแรมหรรษา
ปลัด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตาม เจบี อาเภอ
ตาราง 1 และตาราง 2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน หาดใหญ่
คณะกรรมการการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทาร่าง จังหวัดสงขลา
ขอบเขตของงาน การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป โดยวิ ธี คั ด เลื อ ก โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
27 1 - 4
นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ
กุมภาพันธ์ 2562

28

1 - 4
นางสาวนูรีตา มะดะ
กุมภาพันธ์ 2562

29

20 - 23
กุมภาพันธ์ 2562

นายนุอ์มาน แวกาจิ

30

20 - 23
กุมภาพันธ์ 2562

นายมัสลัน แวสีลา

31

8 - 11 มีนาคม นายนุอ์มาน แวกาจิ
2562

ตาแหน่ง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สานักปลัด การเพิ่มศักยภาพงานธุรการยุคใหม่ให้ทันตอความ
ประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียน
หนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือ
ราชการตามระเบียบงานสรบรรณ และการนาเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยนายช่าง
กองช่าง การเพิ่ ม ศั ก ยภาพงานธุ ร การยุ ค ใหม่ ใ ห้ ทั น ตอความ
โยธา
เปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียน
หนั งสื อราชการ การบั นทึ กเสนอหนังสือ รู ปแบบหนั งสื อ
ราชการตามระเบียบงานสรบรรณ และการนาเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองปลัดเทศบาล สานักปลัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบตั ิงาน
ตาบลบาลอ
ด้านการพัสดุและการจัดทาราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจาปี
2562
ผู้อานวยการกอง
ช่าง

รองปลัดเทศบาล

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม
โรงแรมหรรษา เจ มหาวิทยาลัยราช
บี อาเภอหาดใหญ่ ภัฎสวนสุนันทา
จังหวัดสงขลา
โรงแรมหรรษา เจ มหาวิทยาลัยราช
บี อาเภอหาดใหญ่ ภัฎสวนสุนันทา
จังหวัดสงขลา

โรงแรม
เดอะล็อฟท์
รีสอร์ท ซอยวงศ์
สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
กองช่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบตั ิงาน โรงแรม
ด้านการพัสดุและการจัดทาราคากลางงานก่อสร้างในระบบ เดอะล็อฟท์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจาปี รีสอร์ท ซอยวงศ์
2562
สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
สานักปลัด วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ณ โรงแรมต้นอ้อย
รับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 การปรับ แกรนด์โฮเต็ล
เพิ่มค่าเช่าบ้าน ตามร่างระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการ อาเภอหาดใหญ่
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. ……… วิธีปฏิบัติตามระเบียบ จังหวัดสงขลา
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2561 และประเด็นการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม

กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
32 8 - 11 มีนาคม นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ
2562

33

26 – 29 มีนาคม
2562

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย

34

27 - 28
มีนาคม 2562

นางรอฟีอา ประดู่

35

27 - 28
มีนาคม 2562

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม

36

3 - 6 เมษายน นางสาวอิมตีนาน บือโต
2562

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้อานวยการ สานักปลัด
กองคลัง

นักวิเคราะห์ สานักปลัด
นโยบายและ
แผนชานาญ
การ
ครู
กอง
การศึกษา
ครู

กอง
การศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา
ชานาญการ

กอง
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
หมายเหตุ
ฝึกอบรม
วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ณ โรงแรมต้นอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตร
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 การ แกรนด์โฮเต็ล
ศาสตร์
ปรับเพิ่มค่าเช่าบ้าน ตามร่างระเบียบค่าเช่าบ้านของ
อาเภอหาดใหญ่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. ……… วิธีปฏิบัติ จังหวัดสงขลา
ตามระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และประเด็นการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการฝึกอบรม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ โรงแรมบีพี แก
กรมส่งเสริมการ
การจัดทางบประมาณตามแนวทางที่สานักงบประมาณ
รนด์ ทาวเวอร์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนด
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน
ห้องประชุมพิมพ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มาดา โรงแรมปาร์ เขตกา รศึ กษา 2
ควิวยะลา อาเภอ จังหวัดยะลา
เมืองยะลา
ช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน
ห้องประชุมพิมพ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มาดา โรงแรมปาร์ เขตกา รศึ กษา 2
ควิวยะลา อาเภอ จังหวัดยะลา
เมืองยะลา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
โรงแรมหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การเขียน พาราไดส์ อาเภอ ยะลา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามหนังสือกรม
หาดใหญ่ จังหวัด
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0893.4/ว1553 ลง สงขลา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และการเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
37 29,30 เมษายน - นายนุอ์มาน แวกาจิ
1 พฤษภาคม. ๒๕
62
38
39
40
41

42

ตาแหน่ง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

รองปลัดเทศบาล

สานักปลัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจาปี
งบประมาณ 2562

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ น่ า อยู่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ น่ า อยู่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ น่ า อยู่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562
การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชนสานักทะเบียน
ท้องถิ่น

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมภาคเหนือ
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมภาคเหนือ
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน

ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ยะลา
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ยะลา
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ยะลา
กรมการปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการทะเบียน

29,30 เมษายน 1 พฤษภาคม. ๒๕
62
29,30 เมษายน 1 พฤษภาคม. ๒๕
62
29,30 เมษายน 1 พฤษภาคม. ๒๕
62
18 พฤษภาคม 2 มิถุนายน
2562

นางสาวพานะ เต๊ะ

หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล

สานักปลัด

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ

ผู้อานวยการกอง
คลัง

กองคลัง

นายมัสลัน แวสีลา

ผู้อานวยการกอง
ช่าง

กองช่าง

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สานักปลัด
ธุรการ

18 พฤษภาคม 2 มิถุนายน
2562

นางสาวนัยนา นะดารานิง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กองช่าง
ธุรการ

การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชนสานักทะเบียน
ท้องถิ่น

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

กรมการปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการทะเบียน

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
43 29 มีนาคม - 1
นางสาวนูรไอนี ดาโอะ
เมษายน 2562

ตาแหน่ง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

44

5 - 10 เมษายน นางสาวธิดารัตน์ เจริญนุมตั ิ
2562

45

5 - 10 เมษายน นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา
2562

46

29,30 - 1
นายนุอ์มาน แวกาจิ
พฤษภาคม 2562

การจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อม
ราคา เพื่อการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบตั ิงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAs
เจ้าพนักงาน
กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การสารวจข้อมูลภาคสนามและ
พัสดุชานาญงาน
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การส ารวจด้ ว ยการจั ด ทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ด้ ว ยโปรแกรมทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (LTAX
3000) เพื่อใช้ในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และเตรี ยมพร้อมดาเนิน การตามกฎหมาย
ทีด่ ินสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
คนงานทั่วไป
กองคลัง อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท าแผน ที่ ภ าษี แ ละ
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (แผนที่ แ ม่ บ ท) ด้ ว ยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)เพื่อ
รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่น
ที่ 10
รอง
สานักปลัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ปลัดเทศบาล
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจาปีงบประมาณ 2562

47

29,30 - 1
นายมัสลัน แวสีลา
พฤษภาคม 2562

ผู้อานวยการ
กองช่าง

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม

นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
ชานาญการ

กองช่าง

โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ณ โรงแรมยะลาแก
รนด์พาเลช อาเภอ
เมืองยะลา จังหวัด
ยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา ณ โรงแรมยะลาแก
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจาปีงบประมาณ 2562
รนด์พาเลช อาเภอ
เมืองยะลา จังหวัด
ยะลา

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
48 29,30 - 1
นางสาวพานะ เต๊ะ
พฤษภาคม 2562

ตาแหน่ง

สังกัด

หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา ณ โรงแรมยะลาแกรนด์
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจาปีงบประมาณ 2562
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา ณ โรงแรมยะลาแกรนด์
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจาปีงบประมาณ 2562
พาเลช อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา

49

29,30 - 1
นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ
พฤษภาคม 2562

ผู้อานวยการ
กองคลัง

กองคลัง

50

18 พฤษภาคม – นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา
2 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

51

18 พฤษภาคม – นางสาวนัยนา นะดารานิง
2 มิถุนายน 2562

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ

52

6 - 8 เมษายน
2562

นางรอฟีอา ประดู่

ครู

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ ณ วิทยาลัยการ
ทะเบีย นราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนสานั ก ปกครองศูนย์การเรียนรู้
ทะเบียนท้องถิ่น
และฝึกอบรมภาคเหนือ
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน
กองช่าง
การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ ณ วิทยาลัยการ
ทะเบีย นราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนสานั ก ปกครองศูนย์การเรียนรู้
ทะเบียนท้องถิ่น
และฝึกอบรมภาคเหนือ
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน
กองการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนว
ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ - พหุภาษา
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
ศึกษา ครั้งที่ 4
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิรลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา

หน่วยงานผู้จัด หมายเหตุ
ฝึกอบรม
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา
สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา
วิทยาลัยการ
ปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการ
ทะเบียน
วิทยาลัยการ
ปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการ
ทะเบียน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลา

ลาดับ
ที่
53

ช่วงระยะเวลา
เข้า
รับฝึกอบรม
6 - 8 เมษายน
2562

ชื่อ - สกุล
นางสาวฟารีดะ๊ รอแม

ตาแหน่ง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

ครู

กอง
การศึกษา

การพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ - พหุภาษาศึกษา
ครั้งที่ 4
การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนาสารับ
อาหารกลางวั น ส าหรั บ โรงเรี ย นแบบอั ต โนมั ติ (Thai
School Lunch) และโปรแกรมบัน ทึก และคั ดกรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสาหรับโรงเรียน (KidDiary
School) ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่น ที่ มท. 0893.4/ว1553 ลงวั นที่
20 กรกฎาคม 2558 และการเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร

54

19 - 23
นางสาวอิมตีนาน บือโต
มิถุนายน 2562

นักวิชาการ
ศึกษา
ชานาญการ

กอง
การศึกษา

55

3 - 6 เมษายน นางสาวอิมตีนาน บือโต
2562

นักวิชาการ
ศึกษา
ชานาญการ

กอง
การศึกษา

56

3 - 5 เมษายน นางสาวนัยนา นะดารานิง ผู้ช่วยเจ้า
2562
พนักงาน
ธุรการ

กองช่าง

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิรลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลา

ณ โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา

ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ โรงแรมบีพีแก
รนด์ ทาวเวอร์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
57 3 - 8 สิงหาคม นางสาวอิมตีนาน บือโต
2562

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
ศึกษาชานาญ
การ

58

3 - 8 สิงหาคม
2562

นางณัฎฐา สุวรรณกายี

นักพัฒนา
ชุมชนชานาญ
การ

59

2 - 9 สิงหาคม
2562

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ

60

24 - 27 เมษายน นายญาณพล สังขรัตน์
2562

นิติกร
ปฏิบัติการ

61

29 มีนาคม - 3
เมษายน 2562

นิติกร
ปฏิบัติการ

นายญาณพล สังขรัตน์

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กองการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560 - 2564
สานักปลัด
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.
2560 - 2564
สานักปลัด
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.
2560 - 2564
สานักปลัด
การบริหารราชการแผ่นดิน และความรับผิด
ทางละเมิด
สานักปลัด

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถนนรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถนนรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร

กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถนนรามคาแหง
กรุงเทพมหานคร

กรมส่ งเสริ ม การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โรงแรมคริสตัล อาเภอ ศาลปกครองสงขลา
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
อบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน โรงแรมหาดแก้ว
ศูนย์อานวยการจังหวัด
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด รีสอร์ท อาเภอสิง
ชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6
หนคร จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
62 29 มีนาคม - 3
นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
เมษายน 2562

63

17-19 เมษายน
2562

64

65

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา

ตาแหน่ง

สังกัด

นักทรัพยากร
สานักปลัด
บุคคลปฏิบตั ิการ

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ

สานักปลัด

14-17 กุมภาพันธ์ นายรอเซะ ยะโตะ
2562

เลขานุการสภา
เทศบาลตาบล
บาลอ

สานักปลัด

14-17 กุมภาพันธ์ นายอับดุลซุกรู ซายากะ
2562

ประธานสภา
เทศบาลตาบล
บาลอ

สานักปลัด

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

อบรมข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ โรงแรมหาดแก้ว
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน รีสอร์ท อาเภอ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6
สิงหนคร จังหวัด
สงขลา
การดาเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง โรงแรมหรรษาเจบี
ดูเด็กแรกเกิด (ภาคใต้) รุ่นที่ 4
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
รู้ แ จ้ ง กฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ก าร
เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ เทคนิคการประชุม
สภาท้อ งถิ่น และวิธีสื่ อสารสร้า งความ
เข้าใจที่ได้ผลกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก
การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
รู้ แ จ้ ง กฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ก าร
เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ เทคนิคการประชุม
สภาท้อ งถิ่น และวิธีสื่ อสารสร้า งความ
เข้าใจที่ได้ผลกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
ศูนย์อานวยการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
66 19 - 26 มี.ค. 62 นางสาวธิดารัตน์ เจริญนุมตั ิ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน

67

18 - 27 มี.ค. 62 นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์

68

18 - 27 มี.ค. 62 นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา

คนงานทั่วไป

69

14 - 16 มิ.ย. นางรอฟีอา ประดู่
2562

ครู

สังกัด
กองคลัง

หลักสูตรการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (แผนที่ แ ม่ บ ท)
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ (LTAX GIS) เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้าง รุ่นที่ 10
กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (แผนที่ แ ม่ บ ท)
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ (LTAX GIS)เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้าง รุ่นที่ 10
กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น (แผนที่ แ ม่ บ ท)
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ (LTAX GIS)เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้าง รุ่นที่ 10
กอง
เทคนิ ค การจั ด ท าบั ญ ชี ต ามระเบี ย บ
การศึกษา กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ า ยเงิ น ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
70 14 - 16 มิ.ย.
นางซาฟีนี เดะแอ
2562

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

71

14 - 16 มิ.ย.
2562

นางสาวอิมตีนาน บือโต

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ

72

14 - 16 มิ.ย.
2562

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ

ผู้อานวยการกองคลัง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กองการศึกษา เทคนิ ค การจั ด ท าบั ญ ชี ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยรายได้ และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
กองการศึกษา วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สั ง กั ด อปท. พ.ศ. 2562 การจั ด ท า
บั ญ ชี /รู ป แบบบั ญ ชี ใ หม่ ก ารแต่ ง ตั้ ง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง/เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทรายจ่ ายที่ ก าหนดขึ้ น ใหม่ ข อง
สถานศึกษา การมอบอานาจให้หัวหน้า
สถานศึ ก ษาในการด าเนิ น โครงการ/
การจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สั ง กั ด อปท. พ.ศ. 2562 การจั ด ท า
บั ญ ชี /รู ป แบบบั ญ ชี ใ หม่ ก ารแต่ ง ตั้ ง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง/เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทรายจ่ า ยที่ ก าหนดขึ้ น ใหม่ ข อง
สถานศึกษา การมอบอานาจให้หัวหน้า
สถานศึ ก ษาในการด าเนิ น โครงการ/
การจัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
โรงแรมไดม่อนด์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โรงแรมไดม่อนด์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล
กรุงเทพ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล
กรุงเทพ

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
73 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. นางสาวอิมตีนาน บือโต
2562

74

27 มิ.ย.- 1 ก.ค.
2562

นางสาวฟาอีสะห์ กูมอ

75

15 - 16 มิ.ย.
2562

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม

76

21 - 24 มิ.ย.
2562

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ

77

21 - 24 มิ.ย.
2562

นางสาวนูรไอนี ดาโอ๊ะ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
ศึกษาชานาญ
การ

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กองการศึกษา การจัดทาสรุปประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 8
(ภาคใต้ชายแดน)
ผู้ช่วยครู
กองการศึกษา การจัดทาสรุปประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 8
(ภาคใต้ชายแดน)
กองการศึกษา อบรมปฏิ บั ติ ก ารการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ครู
ประเมิ น พั ฒ นาการและการเรี ย นรู้
ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ครั้ งที่ 3 ในหั ว ข้ อ
เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0”
ผู้อานวยการ
กองคลัง
การจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ของ
กองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทา
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (สท.1-3)
นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
การจัดทารายงานสารวจสินทรัพย์ของ
ชานาญการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทา
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (สท.1-3)

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมการ์เด้นวิว
เทศบาลเมืองเบตง
อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมการ์เด้นวิว
เทศบาลเมืองเบตง
อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมขวัญ
จุฑา ชั้น 2 โรงแรม
ปาร์ควิว อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
อุตรดิตถ์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
78 25 - 28 มิ.ย.
นางรอฟีอา ประดู่
2562

ตาแหน่ง
ครู

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชานาญการ

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

การพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปี พ.ศ. 2562

โรงแรมสยามออเรียน
ทัล อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

สานักปลัด

แนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ รูปแบบจาแนกงบประมาณ
รายจ่ า ยและหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ มการจั ด ท า
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
หลักเกณฑ์การโอนใหม่การประเมินผลครู
ใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบคานวณ
เปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในตาแหน่งต่างๆ และ พ.ร.บ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้า จากผลกระทบ
ของเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
“สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย :
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้า จากผลกระทบ
ของเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
“สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย :
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

โรงแรมวังใต้ อาเภอ
เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

79

28 มิ.ย.- 1 ก.ค.
2562

80

5 - 8 ก.ค. 2562 นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตั ิการ

สานักปลัด

81

29 - 30 มิ.ย.
2562

นางรอฟีอา ประดู่

ครู

กอง
การศึกษา

82

29 - 30
มิ.ย.2562

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม

ครู

กอง
การศึกษา

ณ ห้องประชุมกังสดาล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(ชั้น 2) โรงแรมยะลาแก ยะลา
รนด์พาเลช อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
ณ ห้องประชุมกังสดาล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(ชั้น 2) โรงแรมยะลาแก ยะลา
รนด์พาเลช อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
83 29 - 30
นางสาวฟารีดะ๊ รอแม
มิ.ย.2562

ตาแหน่ง
ครู

84

29 - 30
มิ.ย.2562

นางสาวฟาดีละห์ เจ๊ะนิ

ผู้ช่วยครู

85

8 - 10 ก.ค.
2562

นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์

นักทรัพยากร
บุคคล
ปฏิบัติการ

86

12 - 15 ก.ค. นางสาวอิมตีนาน บือโต
2562

นักวิชาการ
ศึกษาชานาญ
การ

87

12 - 15 ก.ค. นางสาวฟารีดะ๊ รอแม
2562

ครู

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กองการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้า จากผลกระทบของ
เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ “สมอง
กับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย : หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
กองการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้า จากผลกระทบของ
เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ “สมอง
กับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย : หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
สานักปลัด
อบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 จังหวัดยะลา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองการศึกษา การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว1325
และการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กองการศึกษา การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว1325
และการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ ห้องประชุมกังสดาล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
(ชั้น 2) โรงแรมยะลา
แกรนด์พาเลช อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
ณ ห้องประชุมกังสดาล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
(ชั้น 2) โรงแรมยะลา
แกรนด์พาเลช อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
ณ ห้องปฏิบัติการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา จังหวัดยะลา
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ทาวเวอร์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ทีที เวิร์ค
เทรนนิ่ง

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ทีที เวิร์ค
เทรนนิ่ง

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
88 17 - 20 ก.ค.
นางณัฎฐา สุวรรณกายี
2562

89

17 - 20 ก.ค.
2562

ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ

สังกัด
สานักปลัด

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สานักปลัด
ธุรการ

หลักสูตรการอบรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฏิบัติการ)
ด้านการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เบี้ย
ผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและเบี้ยความพิการ
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
ทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข
(ฉบับที่ 4) และแนวทางการจัดสวัสดิการการ
ดูแลผูส้ ูงอายุและผู้พิการ การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฏิบัติการ)
ด้านการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เบี้ย
ผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและเบี้ยความพิการ
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
ทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข
(ฉบับที่ 4) และแนวทางการจัดสวัสดิการการ
ดูแลผูส้ ูงอายุและผู้พิการ การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมศิวา รอยัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
อาเภอเมือง จังหวัด ธิราช
พัทลุง

ณ โรงแรมศิวา รอยัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
อาเภอเมือง จังหวัด ธิราช
พัทลุง

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
90 6 - 9 ส.ค.
นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
2562

91
92

93

3 - 4 ส.ค. 2562 นางสาวฟารีดะ๊ รอแม
20 - 21 ก.ค.
2562

25 – 30 ส.ค.
2562

ตาแหน่ง
นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตั ิการ

ครู

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม

ครู

นางสาวอิมตีนาน บือโต

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

สานักปลัด โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
กอง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
การศึกษา หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทย
ตามรอยพระยุคลบาท
กอง
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตร
การศึกษา เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตามรอย
พระยุคลบาท ครั้งที่ 7
กอง
การสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงาน
การศึกษา การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบ
แนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใน
ระดับต้นสังกัด รุ่นที่ 3

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมลี
การ์เดนส์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา

กระทรวงมหาดไทย

ห้องประชุมหลังเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา
ห้องประชุมเซอรา
ชั้น 2 อาคาร 24
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
94 26 – 29 ส.ค.
นางสาวฟารีดะ๊ รอแม
2562

ตาแหน่ง
ครู

95

30 ส.ค. - 2 ก.ย. นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ
2562

ผู้อานวยการกอง
คลัง

96

30 ส.ค. - 2 ก.ย. นางสาวนรูรฮี ัน เจ๊ะโซะ
2562

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

97

17 – 18 ก.ย.
2562

นายนุอ์มาน แวกาจิ

รองปลัดเทศบาล
ตาบลบาลอ

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

กอง
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนา
การศึกษา เด็กเล็กนาร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กองคลัง การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ิงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) อย่างสมบูรณ์แบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กองคลัง การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ิงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) อย่างสมบูรณ์แบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ดาเนินการเลือกตั้ง

สถานที่ฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้

โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนปาร์ควิว อ.เมือง สานักงานคณะกรรมการ
ยะลา จ. ยะลา
การเลือกตั้ง ประจาจังหวัด
ยะลา

หมายเหตุ

ลาดับ ช่วงระยะเวลาเข้า
ชื่อ - สกุล
ที่
รับฝึกอบรม
98
24 - 27 ก.ย. นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
2562

ตาแหน่ง

สังกัด

หลักสูตรการอบรม

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

สานักปลัด

กองการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดาเนินงาน โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักปลัด
โครงการทัศนศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น

99

27 ก.ย. – 2 ต.ค. นางสาวฟารีดะ๊ รอแม
2562

ครู

100

26 - 27
นางดียานา ประจงไสย
กันยายน 2562

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชานาญ
งาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการจัดทาประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ
(สานักงาน ก.ถ.)
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ศูนย์อานวยการบริหาร
ทาวเวอร์ อาเภอ
จังหวัดชายแดนใต้
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ณ เทศบาลตาบลนาทวี
นอก อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

