




ช่ือ - สกุล 

ต ำแหน่ง

1 นายพันธวัฒน์ ดินเตบ หลักสูตรการควบคุมภายในการจัดท า 22 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมหรรษา ค าส่ังฯ ท่ี 473/2562 

นักทรัพยากรบุคคล รายงานวิธีการประเมินผลฯ 2562 เจ บี ลว. 18 พ.ย. 62

รักษาการหัวหน้าส านักปลัดฯ อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

2 นายะมะแอ ยาแม หลักสูตร การปฏิบัติงานและข้อพึง  3 - 5 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมบีพี แกรนด์ ค าส่ังท่ี  349/25632

จพง.ธุรการ ระวังในการใช้งานตามระเบียบฯ 2563 อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 30 มิ.ย. 63

ของ อปท.ฯ จังหวัดสงขลา

3 นางสาวนูรีซัน สา หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการ  3 - 5 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงแรมโกลเด้นซีหัวหิน ค าส่ังท่ี  363/2563

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานโครงการบูรณาการฐาน 2563 อ าเภอหัวหิน ลว. 19 มิ.ย. 63

ข้อมูลสวัสดิการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 นายพันธวัฒน์ ดินเตบ หลักสูตร  กลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล  17 - 19 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงแรมบีพี แกรนด์ ค าส่ังฯ ท่ี 330/2563

นักทรัพยากรบุคคล รุ่นท่ี 2 2563 อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 23 มิ.ย.63

จังหวัดสงขลา
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ช่ือ - สกุล 
ล ำดับท่ี เร่ือง  วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม หน่วยงำนท่ีจัด สถำนท่ีจัด หมำยเหตุ

ตำรำงสรุปกำรอบรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563

พนักงำนส่วนต ำบลละแอ  อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ 

ล ำดับท่ี เร่ือง  วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม หน่วยงำนท่ีจัด สถำนท่ีจัด หมำยเหตุ



ต ำแหน่ง

5 นางสาวซูวัยบะ โซ๊ะซูมะ  หลักสูตร งานธุรการกับความส าเร็จ  17-19 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมหรรษา ค าส่ังฯ ท่ี 418/2563

จพง.ธุรการ ของงานสารบรรณฯ  2563 เจ บี ลว. 13 ก.ค.63

อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

6 นางดารินา สะมะแอ  หลักสูตร การจัดท างบประมาณ  24 - 27 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมไดมอนซ์ ค าส่ังท่ี  336/2563
ปลัด อบต.ละแอ รายจ่ายประจ าปี 2564 2563 พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 24 มิ.ย.63 

จังหวัดสงขลา

7 นางสาวไรวินทร์ สังขภิญโญ หลักสูตร การเช่ือมโยงข้อมูลจากฐาน  24 - 26 กรกฏาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมเอเช่ียน ค าส่ังฯ ท่ี  371/2563

นักวิเคราะห์นโยบาย- ข้อมูล e-plan รุ่นท่ี 5 2563 หาดใหญ่ ลว. 14 ก.ค.63

และแผน อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

8 นางสาวสุฮัยณีย์ วานิ  หลักสูตร ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 18 - 21 กันยายน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมเอเช่ียน ค าส่ังฯ ท่ี  479/2563

นักวิชาการเงินและบัญชี 2563 หาดใหญ่ ลว. 15 ก.ย.63

อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ล ำดับท่ี เร่ือง  วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม หน่วยงำนท่ีจัด สถำนท่ีจัด หมำยเหตุ
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ช่ือ - สกุล 

ต ำแหน่ง

9 นางสาวรอปีซะ  มูซอ หลักสูตร ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 18 - 21 กันยายน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมเอเช่ียน ค าส่ังฯ ท่ี  479/2563

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2563 หาดใหญ่ ลว. 15 ก.ย.63

อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

10 นางสาวสุไรนี มามา หลักสูตร ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 18 - 21 กันยายน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมเอเช่ียน ค าส่ังฯ ท่ี  479/2563

นักวิชาการพัสดุ 2563 หาดใหญ่ ลว. 15 ก.ย.63

อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

11 นายไมยฮีดี ดอเลาะ หลักสูตร ส ารวจและออกแบบงาน  22 - 24 มกราคม ส านักงานทางหลวงชนบท ศูนย์ปฏิบัติการกรม ค าส่ังท่ี  122/2563

ผอ.กองช่าง ทางด้วยโปรแกรม Road Pack 2563 ทางหลวงชนบท ลว. 20 ม.ค.63

อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

12 นางอนุวรรณ์ พงษ์รัตนะ การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี อบจ.ยะลา อบจ.ยะลา 

นักวิชาการศึกษา อ าเภอเมือง

จังหวัดยะลา 

หมำยเหตุล ำดับท่ี เร่ือง  วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม หน่วยงำนท่ีจัด สถำนท่ีจัด



กำรพัฒนำบุคลำกร ทุกสำยงำนของ อปท. 100% 

       =  ข้าราชการท่ีเข้ารับการอบรม X 100

       =         11X100

                     11 

        =    100% 

   ข้าราชการท่ีมีคนครองท้ังหมด  


