
 

รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลบาลอ  
อ าเภอรามัน   จังหวดัยะลา 

 
 



 
 
 



 
 ทะเบียนคมุการเข้ารับการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
ล าดับ

ที ่
ช่วงระยะเวลาเข้า 

รับฝึกอบรม 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมาย

เหตุ 
1 16 - 23 ตุลาคม 

2561 
นายมัสลัน แวสลีา ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตาม

มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 
8 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2 22 – 24 
พฤศจิกายน 2561 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

กองคลัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา“นายจ้างมีหน้าที่
น าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้อง
ท าอย่างไร” 

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลยัสงขลา    
นคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 

3 30 พฤศจิกายน – 
3 ธันวาคม 2561 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กองการศึกษา เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพื่ อ จั ดท าแผนพัฒนาการศึ กษาสี่ ปี  
(พ .ศ .2561 - 2564) (เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 
2561) ของส านัก/กอง/สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

4 30 พฤศจิกายน – 
3 ธันวาคม 2561 

นางรอฟีอา ประดู่ คร ู กองการศึกษา เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น พัฒน า ก า ร ศึ ก ษ า สี่ ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติมตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2561) 
ของส านัก/กอง/สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

5 7 - 9 ธันวาคม 
2561 

นางณัฎฐา สุวรรณกาย ี นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ 

ส านักปลดั อบ รม โค ร ง กา ร พัฒน าศั ก ย ภา พก า ร
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารเบี้ยยัง
ชีพผู้ สู งอายุ  เบี้ ยความพิการ และเ งิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ณ โรงแรมบีพี       
แกรนด์ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย       
ธรรมาธริาช 

 

6 7 - 9 ธันวาคม 
2561 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

ส านักปลดั อบ รม โค ร ง กา ร พัฒน าศั ก ย ภา พก า ร
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารเบี้ยยัง
ชีพผู้ สู งอายุ  เบี้ ยความพิการ และเ งิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ณ โรงแรมบีพี       
แกรนด์ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย      
ธรรมาธริาช 

 

7 9 - 14 ธันวาคม 
2561 

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนช านาญการ 

ส านักปลดั อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 

ณ โรงแรมรอยลั     
ริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

8  9 - 14 ธันวาคม 
2561 

นางสาวซาลีนา เร็งมา   ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 

 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

9 17 - 22 ธันวาคม 
2561 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รอง
ปลัดเทศบาล
ต าบลบาลอ 

ส านักปลดั ทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของราชการ การจัดท าร่างขอบเขต
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 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ.
ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั
เกษตร ศาสตร ์

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 - 22 ธันวาคม 
2561 

นายมัสลัน แวสลีา ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

กองช่าง ทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของราชการ การจัดท าร่างขอบเขต
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 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ.
ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั
เกษตร ศาสตร ์

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

11 17 - 22 ธันวาคม 
2561 

นายกูฮามานุน แวบีมอ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กอง
ช่าง 

ทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมแนวทางการ
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมการควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง ภายใต้ 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั
เกษตร 
ศาสตร ์

 

12 17 - 22 ธันวาคม 
2561 

นายอับดุลรอเซะ เดะ
แอ 

นายกเทศมนตรีต าบล
บาลอ 

- ทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมแนวทางการ
เบิกจ่ายเบี้ยประชุมการควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง การใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง ภายใต้ 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั
เกษตร 
ศาสตร ์

 

13 21 - 24 ธันวาคม 
2561 

นางสาวกิตสุกานต์ 
จันทร์ฉาย 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 

ส านัก
ปลัด 

การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้ ว ยก า รก าหนดมาตร ฐานกา รควบคุ มภ าย ใน 
พ .ศ .2544 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผ่าน
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง 

โรงแรมหรรษาเจบี 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

14 17-21 มกราคม 
2562 

นางสาวนูรไอนี ดาโอ๊ะ นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ 

กองคลัง ระบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้งของ
ทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตัิในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 (ภาคปฏบิัติจริง) 

ณ  โรงแรมบีพีแกรนด์ทาว
เวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา 

 

15 20 ม.ค.- 19 ก.พ. 
62 

นายสุกัลย์ วิสมติะนันทน ์ นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตัิการ 

ส านักปลดั นักทรัพยากรบุคคล รุ่นท่ี  14 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 
8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธาน ี

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

 

16 23 - 25 มกราคม 
2562 

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนช านาญการ 

ส านักปลดั โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

17 23 - 25 มกราคม 
2562 

นายอับดุลรอเซะ เดะแอ นายกเทศมนตรี
ต าบลบาลอ 

- โครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

18 17 – 22 
กุมภาพันธ์ 2562 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กองการศึกษา โครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัด
ประสบการณืด้วยโครงงานอย่างง่าย 
Active learning ต า ม ห ลั ก  “ศ า ส ต ร์
พระราชา” 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

 

 

-4- 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

19 17 – 22 
กุมภาพันธ์ 2562 

นางสาวซัยตุน ยุนุ ๊ คร ู กองการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณืด้วย
โครงงานอย่างง่าย Active learning ตามหลัก 
“ศาสตร์พระราชา” 

ณ โรงแรมบีพี 
แกรนด์ทาวเวอร์ 
จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 

20 25 - 28  
มกราคม  2562 

นางสาวพานะ เตะ๊ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลดั ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกถูกแต่งตั้งเปน็
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ประกอบการจดัซื้อจัดจ้างพัสดภุาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี 
แกรนด์ทาวเวอร์ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนันทา 

 

21 25 - 28  
มกราคม  2562 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

กองคลัง ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกถูกแต่งตั้งเปน็
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ประกอบการจดัซื้อจัดจ้างพัสดภุาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติ รูปแบบเอกสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี 
แกรนด์ทาวเวอร์ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนันทา 

 

22 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 
 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

กองคลัง การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
ภาษีป้าย และการส ารวจราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสรา้งการ
เตรียมพร้อมจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฏหมายใหม ่

โรงแรมหรรษา 
เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนันทา 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่
ฝึกอบรม 

หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

23 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 
 

นางสาวธิดารตัน์ เจรญินุมตั ิ เจ้าพนักงาน
พัสด ุ

กองคลัง การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ภาษีป้าย และการส ารวจราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการ
เตรียมพร้อมจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมาย
ใหม่ 

โรงแรมหรรษา 
เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

24 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 
 

นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา คนงานท่ัวไป กองคลัง การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ภาษีป้าย และการส ารวจราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการ
เตรียมพร้อมจดัเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมาย
ใหม่ 

โรงแรมหรรษา 
เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

25 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 

นางสาวนัยนา นะดารานิง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

กองช่าง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึง
การประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้
เงินสะสม การบริหารงบประมาณ และกรณีศึกษาคดีตามค า
พิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภา
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โรงแรมหรรษา 
เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

26 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

ส านัก
ปลัด 

การจัดหาพัสดุที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตาม
ตาราง 1 และตาราง 2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมหรรษา 
เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

27 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 

นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

ส านักปลดั การเพิ่มศักยภาพงานธุรการยุคใหม่ให้ทันตอความ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขยีน
หนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือ
ราชการตามระเบียบงานสรบรรณ และการน าเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมหรรษา เจ
บี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสวนสุนันทา 

 

28 1  -  4  
กุมภาพันธ์  2562 

นางสาวนูรีตา มะดะ ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 

กองช่าง การเพิ่ มศักยภาพงานธุรการยุค ใหม่ ให้ทันตอความ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียน
หนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือ
ราชการตามระเบียบงานสรบรรณ และการน าเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมหรรษา เจ
บี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสวนสุนันทา 

 

29 20 - 23
กุมภาพันธ์ 2562 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รองปลัดเทศบาล
ต าบลบาลอ 

ส านักปลดั โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบตัิงาน
ด้านการพัสดุและการจดัท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ าปี 
2562 

โรงแรม
เดอะล็อฟท์        
รีสอร์ท ซอยวงศ์
สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 

กรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

30 20 - 23
กุมภาพันธ์ 2562 

นายมัสลัน แวสลีา ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

กองช่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบตัิงาน
ด้านการพัสดุและการจดัท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ าปี 
2562 

โรงแรม
เดอะล็อฟท ์      
รีสอร์ท ซอยวงศ์
สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 

กรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

31 8  -  11   มีนาคม  
2562 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รองปลัดเทศบาล ส านักปลดั วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 การปรับ
เพิ่มค่าเช่าบ้าน ตามร่างระเบียบคา่เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. ……… วิธีปฏิบัติตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2561 และประเด็นการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม 

ณ  โรงแรมต้นอ้อย 
แกรนด์โฮเตล็               
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัเกษต
รศาสตร ์

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

32 8  -  11   มีนาคม  
2562 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

ส านักปลดั วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 การ
ปรับเพิ่มค่าเช่าบ้าน ตามร่างระเบยีบค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. ……… วิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบคา่ใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 และประเด็นการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการฝึกอบรม 

ณ  โรงแรมต้นอ้อย 
แกรนด์โฮเตล็               
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร ์

 

33 26 – 29 มีนาคม  
2562 

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนช านาญ
การ 

ส านักปลดั การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การจัดท างบประมาณตามแนวทางที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด 

โรงแรมบีพี แก
รนด์ ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

34   27 - 28   
มีนาคม  2562 
 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กอง
การศึกษา 

ช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน ห้องประชุมพิมพ์
มาดา โรงแรมปาร์
ควิวยะลา อ าเภอ
เมืองยะลา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ขตกา รศึ กษา  2 
จังหวัดยะลา 

 

35   27 - 28   
มีนาคม  2562 
 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

ช่วยน้องพิการถึงบันไดบ้าน ห้องประชุมพิมพ์
มาดา โรงแรมปาร์
ควิวยะลา อ าเภอ
เมืองยะลา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ขตกา รศึ กษา  2 
จังหวัดยะลา 

 

36 3  -  6  เมษายน 
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษา
ช านาญการ 

กอง
การศึกษา 

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท. 0893.4/ว1553 ลง
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และการเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 

โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

37 29,30 เมษายน - 
1 พฤษภาคม. ๒๕
62 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รองปลัดเทศบาล ส านักปลดั โครงการเสรมิสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 

 

38 29,30 เมษายน - 
1 พฤษภาคม. ๒๕
62 

นางสาวพานะ เตะ๊ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลดั โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพัฒนาท้อ งถิ่ น ให้น่ าอยู่  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านั กงานส่ ง เ ส ริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจั งหวัด
ยะลา 

 

39 29,30 เมษายน - 
1 พฤษภาคม. ๒๕
62 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

กองคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพัฒนาท้อ งถิ่ น ให้น่ าอยู่  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านั กงานส่ ง เ ส ริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจั งหวัด
ยะลา 

 

40 29,30 เมษายน - 
1 พฤษภาคม. ๒๕
62 

นายมัสลัน แวสลีา ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

กองช่าง โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อ
การพัฒนาท้อ งถิ่ น ให้น่ าอยู่  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านั กงานส่ ง เ ส ริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจั งหวัด
ยะลา 

 

41 18 พฤษภาคม  -  
2   มิถุนายน  
2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
 

ส านักปลดั การศึกษาอบรมหลักสูตรบคุลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชนส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมภาคเหนือ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน 

กรมการปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการทะเบียน 

 

42 18 พฤษภาคม  -  
2   มิถุนายน  
2562 

นางสาวนัยนา นะดารานิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
 

กองช่าง การศึกษาอบรมหลักสูตรบคุลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัวประชาชนส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมภาคเหนือ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน 

กรมการปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการทะเบียน 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

43 29 มีนาคม - 1 
เมษายน 2562 

นางสาวนูรไอนี ดาโอะ นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ 

กองคลัง การจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย ์การคิดค่าเสื่อม
ราคา เพื่อการจดัท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบญัชี
ภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบตัิงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น e-LAAs  

   

44 5  -  10 เมษายน 
2562 

นางสาวธิดารตัน์ เจรญินุมตั ิ เจ้าพนักงาน
พัสดุช านาญงาน 

กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การส ารวจข้อมูลภาคสนามและ
การบันทึกข้อมูลการส ารวจด้วยการจัดทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 
3000) เพื่อใช้ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและเตรียมพร้อมด าเนินการตามกฎหมาย
ทีด่ินสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563  

โรงแรมบีพี แกรนด์ 
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลยับูรพา  

45 5  -  10 เมษายน 
2562 

นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา คนงานท่ัวไป กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)เพื่อ
รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่น
ที่ 10 

โรงแรมบีพี แกรนด์ 
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

46 29,30 -  1 
พฤษภาคม 2562 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รอง
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลดั โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมยะลาแก
รนด์พาเลช อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 

 

47 29,30 -  1 
พฤษภาคม 2562 

นายมัสลัน แวสลีา ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

กองช่าง โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมยะลาแก
รนด์พาเลช อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัด
ยะลา 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

48 29,30 -  1 
พฤษภาคม 2562 

นางสาวพานะ เตะ๊ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 

 

49 29,30 -  1 
พฤษภาคม 2562 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

กองคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลช อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา 

 

50 18 พฤษภาคม – 
2 มิถุนายน 2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

ณ  วิทยาลัยการ
ปกครองศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมภาคเหนือ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน 

วิทยาลัยการ
ปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการ
ทะเบียน 

 

51 18 พฤษภาคม – 
2 มิถุนายน 2562 

นางสาวนัยนา นะดารานิง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

กองช่าง การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

ณ  วิทยาลัยการ
ปกครองศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมภาคเหนือ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน 

วิทยาลัยการ
ปกครอง สถาบัน
วิชาชีพการ
ทะเบียน 

 

52 6 - 8 เมษายน 
2562 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กองการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ - พหุภาษา
ศึกษา ครั้งท่ี 4 

ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย 
ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระ
เกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิรลงกรณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎยะลา 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลา
เข้า 

รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

53 6 - 8 เมษายน 
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพครูในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ - พหุภาษาศึกษา 
ครั้งท่ี 4 

ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย 
ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระ
เกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิรลงกรณ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎยะลา 

 

54 19  -  23  
มิถุนายน  2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษา
ช านาญการ 

กอง
การศึกษา 

การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai 
School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับโรงเรียน (KidDiary 
School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามค าแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

55 3  -  6  เมษายน  
2562 

 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษา
ช านาญการ 

กอง
การศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0893.4/ว1553 ลงวันที่ 
20 กรกฎาคม 2558 และการเตรียมความพร้อมก่อนรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 

ณ โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสวนสุนันทา 

 

56 3  -  5  เมษายน  
2562 
 

นางสาวนัยนา นะดารานิง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

กองช่าง การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ณ โรงแรมบีพีแก
รนด์ ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

57 3  -  8  สิงหาคม  
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษาช านาญ
การ 

กองการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2560 - 2564 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

58 3  -  8  สิงหาคม  
2562 

นางณัฎฐา สุวรรณกายี
  

นักพัฒนา
ชุมชนช านาญ
การ 
 

ส านักปลดั การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2560 - 2564 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

59 2 -  9 สิงหาคม   
2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 
 

ส านักปลดั การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2560 - 2564 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
ถนนรามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

60 24 - 27 เมษายน  
2562 
 

นายญาณพล สังขรตัน ์ นิติกร
ปฏิบัติการ 

ส านักปลดั การบริหารราชการแผ่นดิน และความรับผิด
ทางละเมิด 

โรงแรมคริสตัล อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

ศาลปกครองสงขลา  

61 29 มีนาคม - 3 
เมษายน  2562 

 

นายญาณพล สังขรตัน ์ นิติกร
ปฏิบัติการ 

ส านักปลดั อบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 6  

โรงแรมหาดแก้ว       
รีสอร์ท อ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา 

ศูนย์อ านวยการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

62 29 มีนาคม - 3 
เมษายน  2562 
 

นายสุกัลย์ วิสมติะนันทน ์ นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตัิการ 

ส านักปลดั อบรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 6  

โรงแรมหาดแก้ว       
รีสอร์ท อ าเภอ         
สิงหนคร จังหวัด
สงขลา 

ศูนย์อ านวยการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 

63 17-19 เมษายน
2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

ส านักปลดั การด าเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด (ภาคใต้) รุ่นที่ 4 

โรงแรมหรรษาเจบี 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

 

64 14-17 กุมภาพันธ์
2562 

นายรอเซะ ยะโตะ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบล
บาลอ 

ส านักปลดั การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
รู้แจ้งกฎหมาย และหลักเกณฑ์การ
เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ เทคนิคการประชุม
สภาท้องถิ่น และวิธีสื่อสารสร้างความ
เข้าใจที่ได้ผลกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 

โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

65 14-17 กุมภาพันธ์
2562 

นายอับดุลซุกรู ซายากะ ประธานสภา
เทศบาลต าบล
บาลอ 

ส านักปลดั การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
รู้แจ้งกฎหมาย และหลักเกณฑ์การ
เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ เทคนิคการประชุม
สภาท้องถิ่น และวิธีสื่อสารสร้างความ
เข้าใจที่ได้ผลกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 

โรงแรมหาดใหญ่พารา
ไดส อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

66 19 - 26 มี.ค. 62 นางสาวธิดารตัน์ เจรญินุมตั ิ เจ้าพนักงานพัสดุ
ช านาญงาน 

กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์  (LTAX GIS) เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง รุ่นที่ 10 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 

67 18 - 27 มี.ค. 62 นางสาวย๊ะฮานี หะเล๊าะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์  (LTAX GIS)เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง รุ่นที่ 10 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 

68 18 - 27 มี.ค. 62 นางสาวรอมือเลาะ ยิงทา คนงานท่ัวไป กองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์  (LTAX GIS)เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง รุ่นที่ 10 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 

69 14 - 16 ม.ิย. 
2562 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กอง
การศึกษา 

เทคนิคการจัดท าบัญชีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

70 14 - 16 มิ.ย. 
2562 

นางซาฟีนี เดะแอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

กองการศึกษา เทคนิคการจัดท าบัญชีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

71 14 - 16 มิ.ย. 
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กองการศึกษา วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัด อปท . พ .ศ . 2562 การจัดท า
บัญชี/รูปแบบบัญชีใหม่การแต่ งตั้ ง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง/เจ้าหน้าที่การเงิน 
ประเภทรายจ่ายที่ก าหนดขึ้นใหม่ของ
สถานศึกษา การมอบอ านาจให้หัวหน้า
สถานศึกษาในการด าเนินโครงการ /      
การจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงแรมไดม่อนด์ 
อ าเภอหาดใหญ่                    
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพ 

 

72 14 - 16 มิ.ย. 
2562 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัด อปท . พ .ศ . 2562 การจัดท า
บัญชี/รูปแบบบัญชีใหม่การแต่ งตั้ ง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง/เจ้าหน้าที่การเงิน 
ประเภทรายจ่ายที่ก าหนดขึ้นใหม่ของ
สถานศึกษา การมอบอ านาจให้หัวหน้า
สถานศึกษาในการด าเนินโครงการ /      
การจัดซื้อจัดจ้าง 

โรงแรมไดม่อนด์ 
อ าเภอหาดใหญ่                    
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพ 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

73 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษาช านาญ
การ 

กองการศึกษา การจัดท าสรุปประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 8 
(ภาคใต้ชายแดน) 

ณ โรงแรมการเ์ด้นวิว 
เทศบาลเมืองเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

74 27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 
2562 

นางสาวฟาอีสะห์ กูมอ  ผู้ช่วยคร ู กองการศึกษา การจัดท าสรุปประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 8 
(ภาคใต้ชายแดน) 

ณ โรงแรมการเ์ด้นวิว 
เทศบาลเมืองเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

75 15 - 16 มิ.ย. 
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กองการศึกษา อบรมปฏิบั ติ ก า รการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ
เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0” 

ณ  ห้องประชุมขวัญ
จุฑา ช้ัน 2 โรงแรม
ปาร์ควิว อ าเภอเมือง    
จังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

76 21 - 24  มิ.ย.   
2562 
 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

กองคลัง การจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท า
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (สท.1-3) 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

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

 

77 21 - 24  มิ.ย.   
2562 

 

นางสาวนูรไอนี ดาโอ๊ะ นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ 

กองคลัง การจัดท ารายงานส ารวจสินทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท า
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (สท.1-3) 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

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

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

78 25 - 28 มิ.ย.   
2562 

 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กอง
การศึกษา 

การพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

โรงแรมสยามออเรียน
ทัล อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

79 28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 
2562 

นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ส านักปลดั แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ รูปแบบจ าแนกงบประมาณ
รายจ่ ายและหนังสือซักซ้อมการจัดท า
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบ
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

80 5 - 8 ก.ค. 2562 นายสุกัลย์ วิสมติะนันทน ์ นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตัิการ 

ส านักปลดั หลักเกณฑ์การโอนใหม่การประเมนิผลครู
ใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบค านวณ
เปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในต าแหน่งต่างๆ และ พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

โรงแรมวังใต้ อ าเภอ
เมือง จ. สุราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทา 

 

81 29 - 30 มิ.ย. 
2562 

นางรอฟีอา ประดู ่ คร ู กอง
การศึกษา 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า จากผลกระทบ
ของเหตุการณไ์มส่งบในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
“สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย : 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

ณ ห้องประชุมกังสดาล 
(ช้ัน 2) โรงแรมยะลาแก
รนด์พาเลช อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

 

82 29 - 30 
มิ.ย.2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า จากผลกระทบ
ของเหตุการณไ์มส่งบในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ 
“สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย : 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

ณ ห้องประชุมกังสดาล 
(ช้ัน 2) โรงแรมยะลาแก
รนด์พาเลช อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

83 29 - 30 
มิ.ย.2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กองการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า จากผลกระทบของ
เหตุการณไ์ม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ “สมอง
กับการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั : หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

ณ ห้องประชุมกังสดาล 
(ช้ัน 2) โรงแรมยะลา
แกรนด์พาเลช อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

84 29 - 30 
มิ.ย.2562 

นางสาวฟาดีละห์  เจ๊ะน ิ ผู้ช่วยคร ู กองการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า จากผลกระทบของ
เหตุการณไ์ม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ “สมอง
กับการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั : หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

ณ ห้องประชุมกังสดาล 
(ช้ัน 2) โรงแรมยะลา
แกรนด์พาเลช อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

85  8 - 10 ก.ค. 
2562 

นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
  

นักทรัพยากร
บุคคล
ปฏิบัติการ 

ส านักปลดั อบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์บริการขอ้มูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 จังหวัดยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องปฏิบัติการ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา จังหวัดยะลา 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

86 12  -  15    ก.ค. 
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการ
ศึกษาช านาญ
การ 

กองการศึกษา การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศกึษา ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี มท.0816.2/ว1325 
และการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ทีที เวิร์ค 
เทรนนิ่ง 

 

87 12  -  15    ก.ค. 
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กองการศึกษา การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศกึษา ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ท่ี มท.0816.2/ว1325 
และการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ณ โรงแรมบีพี          
แกรนด์ทาวเวอร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร ทีที เวิร์ค 
เทรนนิ่ง 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

88 17 - 20 ก.ค. 
2562 

นางณัฎฐา สุวรรณกายี
  

นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ 
 

ส านักปลดั การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฏิบัติการ) 
ด้านการบริหารจดัการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เบี้ย
ผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเบี้ยความพิการ 
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมลูสวัสดิการ
ทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข 
(ฉบับท่ี 4) และแนวทางการจัดสวสัดิการการ
ดูแลผูสู้งอายุและผู้พิการ การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ โรงแรมศิวา รอยลั 
อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 

 

89 17 - 20 ก.ค. 
2562 

นางสาวนูรียะห์ ตอแลมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
 

ส านักปลดั การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เชิงปฏิบัติการ) 
ด้านการบริหารจดัการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เบี้ย
ผู้พิการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและเบี้ยความพิการ 
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมลูสวัสดิการ
ทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข 
(ฉบับท่ี 4) และแนวทางการจัดสวสัดิการการ
ดูแลผูสู้งอายุและผู้พิการ การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ณ โรงแรมศิวา รอยลั 
อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

90 6 - 9  ส.ค.     
2562 

นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์
  

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบตัิการ 

ส านักปลดั โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ณ โรงแรมลี        
การ์เดนส์ พลาซ่า 
จังหวัดสงขลา 

กระทรวงมหาดไทย  

91 3 - 4 ส.ค. 2562 นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
หลักสตูรเสรมิสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทย
ตามรอยพระยุคลบาท 

ห้องประชุมหลังเล็ก 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

92 20 - 21 ก.ค. 
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตร
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสตูร
เสรมิสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัยของไทยตามรอย
พระยุคลบาท ครั้งท่ี 7 

ห้องประชุมเซอรา 
ช้ัน 2 อาคาร 24 
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  

93 25 – 30 ส.ค.     
2562 

นางสาวอิมตีนาน บือโต นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กอง
การศึกษา 

การสังเคราะหม์าตรฐานการศึกษาและรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบ
แนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง
การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใน
ระดับต้นสังกัด รุ่นที่ 3 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

94 26 – 29 ส.ค.     
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กอง
การศึกษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน าร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต ้

 

95 30 ส.ค.  - 2 ก.ย. 
2562 

นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ ผู้อ านวยการกอง
คลัง 
 

กองคลัง 
 

การเตรียมความพร้อมในการปิดบญัชี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการยกเลิกบญัชีระบบมือ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบตัิงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(e-LAAS) อย่างสมบูรณ์แบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  

96 30 ส.ค.  - 2 ก.ย. 
2562 

นางสาวนรูรฮีัน เจะ๊โซะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

กองคลัง 
 

การเตรียมความพร้อมในการปิดบญัชี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการยกเลิกบญัชีระบบมือ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบตัิงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(e-LAAS) อย่างสมบูรณ์แบบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรองรับการ
ตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  

97 17 – 18 ก.ย. 
2562 

นายนุอ์มาน แวกาจ ิ รองปลัดเทศบาล
ต าบลบาลอ 

 การอบรมเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แกเ่จ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

โรงเรียนปาร์ควิว อ.เมือง
ยะลา จ. ยะลา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจ าจังหวัด
ยะลา 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

ช่วงระยะเวลาเข้า 
รับฝึกอบรม 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หลักสูตรการอบรม สถานที่ฝึกอบรม หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 

98 24  -  27  ก.ย. 
2562 

นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ส านักปลดั การประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการจดัท าประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

โรงแรมบีพี แกรนด์ทาว
เวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

(ส านักงาน ก.ถ.)  
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 

99 27  ก.ย. – 2 ต.ค. 
2562 

นางสาวฟารีดะ๊ รอแม คร ู กองการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ด าเนินงาน โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต ้

 

100 26 - 27   
กันยายน   2562 

นางดียานา ประจงไสย เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขช านาญ
งาน 

ส านักปลดั โครงการทัศนศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

ณ เทศบาลต าบลนาทวี
นอก อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 

 

 

 

 


