
การฝ�กอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป�งบประมาณ  2561 
องค�การบริหารส#วนตําบลแป%น  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป+ตตานี 

1.  พนักงานส#วนตําบลแป%น 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

1 นายชนัตศักดิ์  พิทักษ�มาตุภูมิ ปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลแป#น 

1. โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต+นแบบพัฒนา
ศักยภาพผู+นําชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร+างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนย�เรียนรู+ชุมชน ต.ขุนทะเล 
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
เรียนรู+เพื่อเสริมสร+างทีมนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส�วนร�วม (ทีม 5 พลัง) 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห�งชาติ (สช.) 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 
2560 
โรงแรมวัฒนาพาร�ค อ.เมือง จ.
ตรัง 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผู+สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงให+ได+รับการดูแลตามบริการที่
กําหนด 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ เขต 12 (สปสช.) 

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560  
โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

4. โครงการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว�าง
เครือข�ายสร+างเสริมสุขภาพรุ�นที่ 1 ครั้งที่ 2  

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

วันที่ 16-18 มกราคม 2561  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

5. โครงการฝGกอบรมให+ความรู+ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยอย�างครอบคลุม “การ
บริหารจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินถล�ม 
รุ�นที่ 1/2561” 

วิทยาลัยป#องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา 

วันที่ 24-26 มกราคม 2561 
โรงแรมหาดใหญ�พาราไดส & 
รีสอร�ท อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

6. โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น
เพื่อการพัฒนาท+องถิ่นขององค�กรปกครองส�วน
ท+องถิ่น ประจําปLงบประมาณ 2562 รุ�นที่ 3 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 23-25 มกราคม 2561 
โรงแรมบีพีแกรนด� ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

1 นายชนัตศักดิ์  พิทักษ�มาตุภูมิ ปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลแป#น 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
เรียนรู+เพื่อเสริมสร+างทีมนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส�วนร�วม (ทีม 5 พลัง) 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห�งชาติ (สช.)ร�วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

วันที่ 8-10มีนาคม2561 
ณ ห+องประชุมบารารีสอร�ท  
จ.สตูล 

8. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�อง
และการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัดจ+างภายใต+
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

2 นางรอหานี  มะสาแม็ง เจ+าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน 

1. โครงการอบรม หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการ
ร�างหนังสือราชการให+ถูกต+องและเหมาะสม 
การใช+ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการ
ประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว�าด+วยงานสาร
บรรณเทคนิคการเขียนโครงการฝGกอบรม/จัด
งานต�างๆและการบริหารงานธุรการในยุคไทย
แลนด� 4.0” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 23-25 กุมภาพันธ� 2561  
โรงแรมไดม�อนด� อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

3 นายมูหะมะกรี  กาเซ็ง ครู (คศ.1) 1. โครงการฝGกอบรม เรื่อง “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครูผู+ดูแลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต+” รุ�นที่ 5 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ� 2561 
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อ.เมือง 
จ.สงขลา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

4 นายถวัลย� ไทรงาม นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

1. โครงการอบรม หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการ
ร�างหนังสือราชการให+ถูกต+องและเหมาะสม 
การใช+ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการ
ประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว�าด+วยงานสาร
บรรณเทคนิคการเขียนโครงการฝGกอบรม/จัด
งานต�างๆและการบริหารงานธุรการในยุคไทย
แลนด� 4.0” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 23-25 กุมภาพันธ� 2561  
โรงแรมไดม�อนด� อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

2. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�อง
และการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัดจ+างภายใต+
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

3. โครงการฝGกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข+าราชการหรือพนักงานส�วนท+องถิ่นบรรจุ
ใหม�” รุ�นที่ 21 

กรมส�งเสริมการปกครอง
ท+องถิ่น 

วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 
โรงแรมบีพี แกรนด�ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

4. โครงการฝGกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการแก�ข+าราชการและพนักงานส�วน
ท+องถิ่นผู+ได+รับการบรรจุและแต�งตั้งใหม�ในเขต
พื้นที่จังหวัดปMตตานี รุ�นที่ 2  

สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 

5. โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (SafetyThailand) ระดับท+องถิ่น 
จังหวัดปMตตานี 

สํานักงานสวัสดิการและ
คุ+มครองแรงงานจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
โรงแรมเซาท�เทิร�น วิว ปMตตานี 
อ.เมือง จ.ปMตตานี 

6. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู+และพัฒนาศักยภาพผู+ปฏิบัติงานด+าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ชมรมพัฒนาชุมชนองค�กร
ปกครองส�วนท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 6 กันยายน 2561 
โรงแรมเซาท�เทิร�น วิว ปMตตานี 
อ.เมือง จ.ปMตตานี 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

5 นายพิสิฏฐ�  บุญไฝ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

1. โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น
เพื่อการพัฒนาท+องถิ่นขององค�กรปกครองส�วน
ท+องถิ่น ประจําปLงบประมาณ 2562 รุ�นที่ 3 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 23-25 มกราคม 2561 
โรงแรมบีพีแกรนด� ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่นสี่
ปL (2561-2564) ประจําปLงบประมาณ 2561
รอบเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
พร+อมกับการทบทวน/แก+ไข/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ปL และตัวอย�าง
กรณีศึกษาฯ” 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9-11 กุมภาพันธ� 2561 
โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

3. โครงการอบรม หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการ
ร�างหนังสือราชการให+ถูกต+องและเหมาะสม 
การใช+ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการ
ประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว�าด+วยงานสาร
บรรณเทคนิคการเขียนโครงการฝGกอบรม/จัด
งานต�างๆและการบริหารงานธุรการในยุคไทย
แลนด� 4.0” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 23-25 กุมภาพันธ� 2561  
โรงแรมไดม�อนด� อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

4. โครงการ “ซักซ+อมทําความเข+าใจการ
เบิกจ�ายและการบันทึกรายการบัญชี 
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท+องถิ่น
หรือพื้นที่ กองทุนผู+สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ
การเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลของ
องค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น” 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ เขต 12 (สปสช.) 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 
โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ� 
จ.สงขลา 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

5 นายพิสิฏฐ�  บุญไฝ นักวิเคราะห�นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

5. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�อง
และการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัดจ+างภายใต+
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

6. โครงการฝGกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข+าราชการหรือพนักงานส�วนท+องถิ่นบรรจุ
ใหม�” รุ�นที่ 21 

กรมส�งเสริมการปกครอง
ท+องถิ่น 

วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 
โรงแรมบีพี แกรนด�ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

7. โครงการฝGกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการแก�ข+าราชการและพนักงานส�วน
ท+องถิ่นผู+ได+รับการบรรจุและแต�งตั้งใหม�ในเขต
พื้นที่จังหวัดปMตตานี รุ�นที่ 2  

สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการด+านการแพทย�
ฉุกเฉินจังหวัดปMตตานี ปLงบประมาณ 2561 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 14 กันยายน 2561  
โรงแรมมายการ�เด+นส� อ.เมือง 
จ.ปMตตานี 

6 นางสาวแพรรวี  สาครินทร� นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. โครงการอบรม หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการ
ร�างหนังสือราชการให+ถูกต+องและเหมาะสม 
การใช+ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการ
ประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว�าด+วยงานสาร
บรรณเทคนิคการเขียนโครงการฝGกอบรม/จัด
งานต�างๆและการบริหารงานธุรการในยุคไทย
แลนด� 4.0” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 23-25 กุมภาพันธ� 2561  
โรงแรมไดม�อนด� อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

6 นางสาวแพรรวี  สาครินทร� นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

2. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�อง
และการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัดจ+างภายใต+
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

3. โครงการฝGกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข+าราชการหรือพนักงานส�วนท+องถิ่นบรรจุ
ใหม�” รุ�นที่ 21 

กรมส�งเสริมการปกครอง
ท+องถิ่น 

วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 
โรงแรมบีพี แกรนด�ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

4. โครงการฝGกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการแก�ข+าราชการและพนักงานส�วน
ท+องถิ่นผู+ได+รับการบรรจุและแต�งตั้งใหม�ในเขต
พื้นที่จังหวัดปMตตานี รุ�นที่ 2  

สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู+รับผิดชอบการ
บริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท+องถิ่น สังกัดองค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นใน
เขตพื้นที่จังหวัดปMตตานี 

กลุ�มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส�วนท+องถิ่น 
สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการ
ฝ�กอบรม/สถานที่ 

7 นางสาวดรุณี  เกื้อ
ดากร 

เจ+าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน 

1. โครงการอบรม หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการร�างหนังสือราชการให+
ถูกต+องและเหมาะสม การใช+ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการ
ประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว�าด+วยงานสารบรรณเทคนิคการเขียน
โครงการฝGกอบรม/จัดงานต�างๆและการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด� 
4.0” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วันที่ 23-25 
กุมภาพันธ� 2561  
โรงแรมไดม�อนด� อ.
หาดใหญ�  
จ.สงขลา 

2. โครงการ “ซักซ+อมทําความเข+าใจการเบิกจ�ายและการบันทึกรายการ
บัญชี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท+องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุน
ผู+สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลของ
องค�กรปกครองส�วนท+องถิ่น” 

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห�งชาติ เขต 12 
(สปสช.) 

วันที่ 9 มีนาคม 
2561 
โรงแรมหรรษา เจบี 
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

3. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�องและการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัด
จ+างภายใต+ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�การจัดซื้อจัดจ+าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 
2561 
โรงแรมเอเชี่ยน
หาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ�ชี้วัดและ
ค�าเป#าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค�กรปกครอง
ส�วนท+องถิ่น 

สํานักนายกรัฐมนตร ี วันที่ 20 เมษายน 
2561 
โรงแรมบี.พี.แกรนด�
ทาวเวอร� หาดใหญ� อ.
หาดใหญ� จ.สงขลา 
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ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

7 นางสาวดรุณี  เกื้อดากร เจ+าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

5. โครงการฝGกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข+าราชการหรือพนักงานส�วนท+องถิ่นบรรจุ
ใหม�” รุ�นที่ 21 

กรมส�งเสริมการปกครอง
ท+องถิ่น 

วันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 
โรงแรมบีพี แกรนด�ทาวเวอร�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

6. โครงการฝGกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการแก�ข+าราชการและพนักงานส�วน
ท+องถิ่นผู+ได+รับการบรรจุและแต�งตั้งใหม�ในเขต
พื้นที่จังหวัดปMตตานี รุ�นที่ 2  

สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู+รับผิดชอบการ
บริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท+องถิ่น สังกัดองค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นใน
เขตพื้นที่จังหวัดปMตตานี 

กลุ�มงานมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส�วนท+องถิ่น 
สํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 
โรงแรมหาดแก+ว รีสอร�ท อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 
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2. พนักงานจ4างของอบต.แป%น 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/
สถานที่ 

1 นางเปรมฤทัย มลสุขราช ผู+ดูแลเด็ก 1. โครงการฝGกอบรม เรื่อง “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครูผู+ดูแลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต+” รุ�นที่ 5 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ� 2561 
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อ.เมือง 
จ.สงขลา 

2 นางสาวยูรา  รอนิง ผู+ดูแลเด็ก 1. โครงการฝGกอบรม เรื่อง “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครูผู+ดูแลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต+” รุ�นที่ 5 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ� 2561 
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อ.เมือง 
จ.สงขลา 

3 นางคอมือระ มะเซ็ง ผู+ดูแลเด็ก 1. โครงการฝGกอบรม เรื่อง “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครูผู+ดูแลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค�กรปกครองส�วนท+องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต+” รุ�นที่ 5 

กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท+องถิ่น 

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ� 2561 
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อ.เมือง 
จ.สงขลา 

4 นายคอบีดี  สะนิ ผู+ช�วยเจ+าพนักงาน
ป#องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  

1. โครงการพัฒนาระบบบริการด+านการแพทย�
ฉุกเฉินจังหวัดปMตตานี ปLงบประมาณ 2561 

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 14 กันยายน 2561  
โรงแรมมายการ�เด+นส� อ.เมือง 
จ.ปMตตานี 

5 นางซีตีอามีเนาะ  บาการียา พนักงานจ+างทั่วไป 1. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู+และพัฒนาศักยภาพผู+ปฏิบัติงานด+าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ชมรมพัฒนาชุมชนองค�กร
ปกครองส�วนท+องถิ่นจังหวัด
ปMตตานี 

วันที่ 6 กันยายน 2561 
โรงแรมเซาท�เทิร�น วิว ปMตตานี 
อ.เมือง จ.ปMตตานี 

6 นายอัสมาดี  เจbะสู ผู+ช�วยนายช�างโยธา โครงการอบรมเตรียมความพร+อม ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรพิเศษ 

บริษัท ฮิล คอนเซาท� จํากัด วันที่ 27-28 กันยายน 2561 
ศูนย�แจ+งวัฒนะ เทคโนโลยี อะ
คาเดมี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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3. ผู4บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.แป%น 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/

สถานที่ 
1 นายมะแอ  นิสอ นายกองค�การบริหาร

ส�วนตําบลแป#น 
1. โครงการอบรม “กรณีศึกษาข+อบกพร�อง
และการแก+ปMญหาการจัดซื้อจัดจ+างภายใต+
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยหลักเกณฑ�
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ฯ” 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ�  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน#ง หลักสูตร หน#วยงานที่จัด วันที่เข4ารับการฝ�กอบรม/

สถานที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

นายมูฮัมหมัดสีดิ  เจะเลาะ 
นายพฤทธิ์  มากาลียา 
นายมะดุลเลาะ  กูจิ 
นางพอตีเมาะ  ยะลา 
นางสาวจําปL  สามเอียด 
นายซูกีฟลี  สาแม 

สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ 7 

โครงการฝGกอบรม “เทคนิคการประชุมสภา
เพื่อร�างข+อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปL 
2562 การบริหารการเงินการคลัง การเบิก
จ�ายเงิน การเห็นชอบใช+เงินสะสม” 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 
โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ�  
จ.สงขลา 
 

 
   ร+อยละของข+าราชการที่เข+ารับการฝGกอบรม   =  จํานวนสายงานของพนักงานส�วนตําบลที่เข+ารับการฝGกอบรม ×100 
          จํานวนสายงานของพนักงานส�วนตําบลที่มีอยู�ตามแผนอัตรากําลัง 
         =   7×100  =  87.5  
            8 
       ร+อยละของข+าราชการที่เข+ารับการฝGกอบรม เท�ากับ ร+อยละ 87.5 
             
 
     


