


บัญชีรายช่ือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแนบท้าย 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.2/ว 2756 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

*********************** 
1. กระบี่ 
2. ชุมพร 

3. ตรัง 
4. นครศรีธรรมราช 

5. นราธิวาส 

6. ปัตตานี 
7. พังงา 

8. พัทลุง 

9. ภูเก็ต 

10. ยะลา 

11. ระนอง 

12. สงขลา 

13. สตูล 

14. สุราษฎร์ธานี 



ล ำดับ ต ำแหน่ง จังหวัด
1 นาย พรรษิษฐ์  ปานแดง   นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ กระบ่ี
2 นาย ธรรมรัตน์ เม่งบุตร นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ กระบ่ี
3 นางสาว พิมพ์ลภัส  ณ ระนอง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน กระบ่ี
4 นาง วิภารัตน์   ช่วยแท่น           เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน กระบ่ี
5 นาย วิศรุต   อ้อยทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชุมพร
6 นาย วรรณชนะ  ศิลปะเสวต นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชุมพร
7 นาย ประสงค์  อัษรานุชาต นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชุมพร
8 นาย สมพร   ต้ินอ๋อง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตรัง
9 นาย จิระ    ภักดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตรัง

10 นาย ขจรศักด์ิ   ชุมแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตรัง
11 นาง เพ็ญนภา   สังยวน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตรัง
12 นาย เมธากร     ศรียะพันธ์ุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช
13 นางสาว กมลทิพย์    ช านาญนา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช
14 นางสาว กันตา      ลางีตัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช
15 นาย พลลภัตม์    ทองทวี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช
16 นางสาว ปวีณ์สุดา    จันหุณี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช
17 นางสาว อัญชิสา    สงตา เจ้าพนักงานส่งเสริมปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน นครศรีธรรมราช
18 นาง ปรียา   เกิดก่อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นราธิวาส
19 นาง ศิวพร     ผดุงเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นราธิวาส
20 นางสาว มารีแย    บือราเฮง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นราธิวาส
21 นาย นิตายูสศุบกี   มุสตาฟา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นราธิวาส
22 นาย ซัมซูดีน   กอแล นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นราธิวาส
23 นาย พิศิษฐ์   ชุ่มช่ืน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปัตตานี
24 นาย ฮาฟิส  อาเล็ง นิติกรช านาญการ ปัตตานี
25 นาย บุคคอรี   หัดหมัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปัตตานี
26 นาย พิศลย์  หลังนุ้ย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ปัตตานี
27 นาย ภาณุกฤษ    ธานีรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ พังงา
28 นาย บพิตร    อู่เจริญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พังงา
29 นาย สรศักด์ิ    ศรอินทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พังงา
30 นาย ชนฤทธ์ิ  พุฒใจบุญ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน พังงา
31 นางสาว รุสลีนา    เสนาทิพย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พัทลุง

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมท้องถ่ินอ ำเภอมืออำชีพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุ่นท่ี 2 กลุ่มจังหวัดภำคใต้ ระหว่ำงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2564
ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต

ช่ือ-สกุล



ล ำดับ ต ำแหน่ง จังหวัดช่ือ-สกุล
32 นางสาว วิภาวดี    คงวุ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พัทลุง
33 นาย สุริยา   ขวัญแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พัทลุง
34 นางสาว สาล่ี    แก้วสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พัทลุง
35 นาง รัฐชยา   บรมสุขสิริวัฒนา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ภูเก็ต
36 นาย คนอง   นกแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ภูเก็ต
37 นาง เพ็ญศรี    รามสินธ์ุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ยะลา
38 นาย ภูริทัต    กอลาบันหลง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ยะลา
39 นางสาว ฮุสนา   ซาเม๊าะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ยะลา
40 นาย วิรัตน์   วิสิทธ์ิธนาวัฒน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ยะลา
41 นาย ธีรพงษ์     แจ้งประไพ เจ้าพนักงานส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ระนอง
42 นางสาว นุชนารถ    ถลาง เจ้าพนักงานส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ระนอง
43 นาย สาคร   คงแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สงขลา
44 นาย สมเกียรติ  บัวเหลือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สงขลา
45 นาง ชยาภัสร์  นาคเป้า นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สงขลา
46 นาง ณัฐรินทร์  ปรียาวรวัฒน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สงขลา
47 นางสาว อุบลรัตน์  จันทโร นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สงขลา
48 นางสาว วัชรินทร์ ทวนทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สตูล
49 นางสาว ฮานีฟะห์ หยีราเหม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สตูล
50 นาย ทศพล ชายเกตุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สตูล
51 นาย กาหรีม ยาบา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สตูล
52 นาย เกียรติศักด์ิ ประดิษฐพร นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สุราษฎร์ธานี
53 นาย อนุชา  รอเกตุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฎิบัติการ สุราษฎร์ธานี
54 นางสาว ขวัญวดี    ชาติกุล นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฎิบัติการ สุราษฎร์ธานี
55 นางสาว เอกจิตตรา   อินคาคร เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน สุราษฎร์ธานี
56 นางสาว ธนพัชญ์    แสงขาว เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฎิบัติงาน สุราษฎร์ธานี



ตารางและกำหนดการฝึกอบรม  
โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รุ่นที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 14.00 – 17.00 น. 18.00 น. 

วันจันทร์ที ่
29 พ.ย. 64 รับลงทะเบียน  

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

พิธีเปิดการอบรม 
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ท้องถิ่นอำเภอ 
โดย ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น 

 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 

วันอังคารที ่ 
30 พ.ย. 64 

การเพิ่มสมรรถนะด้านกฎหมายท้องถิ่น 
โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

 

 Digital Transformation 
ทักษะและเทคนิคจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม  

 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันพุธที ่
1 ธ.ค. 64 ศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ ศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ 

วันพฤหัสบดีท่ี 
2 ธ.ค. 64 

การเพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังท้องถิ่น 
โดย สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

 

บริบทและการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมดูแล อปท. ของท้องถิ่นอำเภอ 
โดย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 14.00 – 17.00 น. 18.00 น. 

วันศุกร์ที ่
3 ธ.ค. 64 

ถอดบทเรียน ประเมินผล 
และพิธีปิดโครงการ 

โดย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

 

 
หมายเหตุ  
- กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- กระบวนการจัดอบรมจะดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทางราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิด และนำหลักฐานการฉัดวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรมด้วย 
การแต่งกาย 
- วันที ่1 (เปิดอบรม)  ชุดผ้าไทย 
- วันที่ 2 และ 4  ชุดสุภาพ 
- วันที่ 3   ชุดสุภาพลำลอง+รองเท้าผ้าใบ 
- วันที่ 5 (ปิดอบรม) ชุดผ้าไทย 
 
 
 


