
ช่ือ - สกุล 

ต าแหน่ง

1 นางสาวซูวัยบะ โซ๊ะซูมะ  หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ 10 - 29 ธ.ค. 60 สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น สถาบนัพัฒนาบคุลากร ค าส่ังฯ ที่ 304/2560

จพง.ธุรการ รุ่นที่  97 ทอ้งถิ่น ลว. 1 ธ.ค. 60 

เร่ือง เทคนิคการปฏิบติัหน้าที่ของ 5 - 9 พ.ค. 61 สมาคมข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น โรงแรมหาดใหญ่ ค าส่ังฯ ที่ 153/2561 

เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นใหถู้กต้องตามกฏ- ร่วม ชมรม ปลัด อบต.จังหวัด- พาราไดช์ แอนด์ ลว. 1 พ.ค.61

หมาย ยะลา รีสอร์ท  จังหวัดสงขลา

2 นางสาวต่วนกษมา กุโน  หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป  4 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น สถาบนัพัฒนาบคุลากร ค าส่ังฯ ที่ 016/2561

หวัหน้าส านักปลัดฯ รุ่นที่  69 ทอ้งถิ่น ลว. 16 ม.ค.61

เร่ือง การฝึกอบรมกฏหมายปกครอง  21 - 22 มิ.ย. 61 ส านักงานศาลปกครองสงขลา โรงแรมบพีี สมิหลา บชี ค าส่ัง 139/2561 

และคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบติั แอนด์ รีสอร์ท  ลว. 11 เม.ย.61

ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 25 - 27 มิ.ย.61 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ค าส่ัง 184/2561 

เจ้าหน้าที่ของ อปท.ด้านบ าเหน็จ กทม. ลว. 28 พ.ค. 61

บ านาญ ประจ าปงีบประมาณ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ 21 - 24 ก.ค.61 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ัง 169/2561

เตรียมความพร้อมบคุลากรที่มีหน้าที่ อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 9 พ.ค.61

เกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังทอ้งถิ่น จังหวัดสงขลา 

ตารางสรปุการอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2561

พนักงานส่วนต าบลละแอ  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ล าดับที่ เรือ่ง  วัน/เดือน/ปี ที่อบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุ
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ช่ือ - สกุล 

ต าแหน่ง

3 นางดารินา สะมะแอ  เร่ือง โอกาสทางเศรษฐกิจสาม จชต.  7 มี.ค. 61 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  โรงแรมอิมพีเรียลนรา- ค าส่ังที่  044/2561 

ปลัด อบต.ละแอ และ รู้ลึก รู้จริงการเงินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง ธิวาส จังหวัดนราธิวาส ลว. 14 ก.พ. 61

เร่ือง ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่ม 19 - 21 เม.ย. 61 ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ัง  108/2561

ประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัด อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 3 เม.ย.61

และค่าเปา้หมายขั้นต่ ามาตรฐานฯ  จังหวัดสงขลา 

เร่ือง การฝึกอบรมกฏหมายปกครอง  21 - 22 มิ.ย. 61 ส านักงานศาลปกครองสงขลา โรงแรมบพีี สมิหลา บชี ค าส่ัง 139/2561 

และคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบติั แอนด์ รีสอร์ท  ลว. 11 เม.ย.61

ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ 21 - 24 ก.ค.61 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ัง 169/2561

เตรียมความพร้อมบคุลากรที่มีหน้าที่ อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 9 พ.ค.61

เกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังทอ้งถิ่น จังหวัดสงขลา 

4 นางสาวสุฮัยณย์ วานิ เร่ือง โอกาสทางเศรษฐกิจสาม จชต.  7 มี.ค. 61 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  โรงแรมอิมพีเรียลนรา- ค าส่ังที่  044/2561 

นวก.การเงินและบญัชี ชก. และ รู้ลึก รู้จริงการเงินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง ธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ลว. 14 ก.พ. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ 21 - 24 ก.ค.61 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ัง 169/2561

เตรียมความพร้อมบคุลากรที่มีหน้าที่ อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 9 พ.ค.61

เกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังทอ้งถิ่น จังหวัดสงขลา 

5 นางอนุวรรณ์ พงษ์รัตนะ  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ 10 -14 มี.ค. 61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ัง  068/2561

นักวิชาการศึกษา ชก. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการ อ าเภอหาดใหญ่ ลว. 7 ม.ีค.61
จชต. รุ่นที่  14 จังหวัดสงขลา 

หมายเหตุล าดับที่ เรือ่ง  วัน/เดือน/ปี ที่อบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด
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ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่ง

6 นายสะมะแอ ยาแม โครงการเสริมสร้างการปฏิบติังาน 24 - 27 เม.ย.61 สนง.การปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมแกรนด์แมน- ค าส่ัง  078/2561

จพง.ธุรการ ของข้าราชการและพนักงานส่วน จังหวัดยะลา ดาริน อ าเภอเบตง ลว. 20 ม.ีค.61

ต าบลบรรจุใหม่ จังหวัดยะลา 

7 นายสะมะแอ ยาแม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการ  28 พ.ค.- 2 มิ.ย. 61 สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น โรงแรมแกรนด์แมน- ค าส่ัง  105/2561

จพง.ธุรการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่นบรรจุใหม่ ดาริน อ าเภอเบตง ลว. 29 ม.ีค.61

จังหวัดยะลา 

8 นายพันธวัฒน์ ดินเตบ  โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 25 - 27 มิ.ย.61 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ค าส่ัง 184/2561 

นักทรัพยากรบคุคล ชก. เจ้าหน้าที่ของ อปท.ด้านบ าเหน็จ กทม. ลว. 28 พ.ค. 61

บ านาญ ประจ าปงีบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 9-10 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมไดมอน พลาซ่า ค าส่ัง 170/2561 
ทอ้งถิ่นหลักสูตร "เทคนิคการบริหาร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลว. 9 พ.ค.61
งานบคุคล การเล่ือนระดับตามมติ  
ก กลาง การประเมินผลการปฏิบติั-
งานความก้าวหน้าฯ  

9 นางสาวนูรีซัน สา เร่ือง เทคนิคการปฏิบติัหน้าที่ของ 5 - 9 พ.ค. 61 สมาคมข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น โรงแรมหาดใหญ่ ค าส่ังฯ ที่ 153/2561 
จพง.พัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นใหถู้กต้องตามกฏ- ร่วม ชมรม ปลัด อบต.จังหวัด- พาราไดช์ แอนด์ ลว. 1 พ.ค.61

หมาย ยะลา รีสอร์ท  จังหวัดสงขลา
10 นายณัฐวุฒิ  รัพยูร หลักสูตร การติดตามและประเมินผล  7 - 9 ก.ย.61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงแรมบพีีแกรนด์ ค าส่ังฯ ที่ 286/2561 

นักวิเคราะหน์โยบาย- แผนพัฒนาทอ้งถิ่น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลว. 6 ก.ย.61
และแผนปฏิบติัการ  โครงการเสริมสร้างการปฏิบติังาน 24 - 27 เม.ย.61 สนง.การปกครองทอ้งถิ่น โรงแรมแกรนด์แมน- ค าส่ัง  078/2561

ของข้าราชการและพนักงานส่วน จังหวัดยะลา ดาริน อ าเภอเบตง ลว. 20 ม.ีค.61
ต าบลบรรจุใหม่ จังหวัดยะลา 

เรือ่ง  วัน/เดือน/ปี ที่อบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด หมายเหตุล าดับที่ 



การพัฒนาบุคลากร ทุกสายงานของ อปท. 100% 

       =    ข้าราชการที่เข้ารับการอบรม X 100

       =         10X100

                     10 

        =    100% 

   ข้าราชการที่มีคนครองทั้งหมด  


