
                         

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ        

ที ่ นธ 72601/2562     -                             วันที ่   20 มิถุนายน   ๒๕62   

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร      
............................................................................................................................................................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความต้องการฝึกอบรมของบุคลกรแต่ละต าแหน่ง  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่ง ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้าน
ความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารและทักษะเฉพาะของง านในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  จึงได้สรุปผลการพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีบุคลากรที่ครองต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง (ประจ าปี 
2561 - 2563) รวม 41 คน 
- พนักงานส่วนต าบล 17 คน 
- พนักงานครู  9 คน 
- พนักงานจ้าง  15 คน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยได้ด าเนินการเองและร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น ตามวิธีการดังนี้ 
- การฝึกอบรม (อบต.มูโนะ ด าเนินการเองและส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น) 
- ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาดูงาน 
- การสอนงาน/ให้ค าปรึกษา 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้อบรมพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานจากการ
ประชุมประจ าเดือน การถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม จ านวน 41 
คน คิดเป็น 100% 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง จ านวน 33 คน คิดเป็น 80.49%  

5. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีการสอนงานงาน/ถ่ายทอด/ให้ค าปรึกษาโดยหัวหน้างาน 
และถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาจากการฝึกอบรมให้แก่บุคคลอื่นในการประชุมพนักงาน จ านวน 
41 คน คิดเป็น 100%   

6. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดตามหลักสูตรการพัฒนา  ดังนี้ 
(เอกสารแนบ)   

7. ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่มี 
 



 
8. ข้อเสนอแนะ  

เห็นควรพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยเฉพาะผู้
ที่ต้องน ามาปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยต้องให้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 คน เพ่ือจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้
อย่างครบถ้วน และปรึกษาหารือกันส าหรับข้อมูลที่เข้าใจไม่ตรงกันเพ่ือจะได้มีมาตรฐานและข้อปฏิบัติในการ
ท างานเหมือนกันและน ามาเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      
       (นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด) 
                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        
 
      
                   (นางสาววิมล  หนุรัตน์) 
                       หวัหน้าส านักปลัด   
   
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       
       (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
        
ความเห็นนายกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      
                  (นายรอปา  อีซอ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการฝึกอบรม ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
โครงการ/หลักสูตร วันที่อบรม 

1 น.ส.ติปือติยะ  ดือเลาะ 
คร ู

1.การตรวจสอบความถูกต้องและการฝึกท าบัญชี
ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2551 รุ่นที่ 2 
2. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงาน
อย่างง่าย Active Learning ตามหลักศาสตร์
พระราชา 
4. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

16-18 พ.ย. 61 
 
 
 
 
 
20-26 ม.ค. 62 
 
 
 
 
18 - 21 ก.พ. 
2562 
 
 
28 ก.พ. 62 

2 นางซาลีฮะ  เจ๊ะมามะ 
คร ู

1.โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบพัฒนาการเด็กสมวัย
ครบวงจรจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

10 ก.พ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
28 ก.พ.62 

3 นางนอรอไอนิง สะแลแม 
คร ู

1.โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบพัฒนาการเด็กสมวัย
ครบวงจรจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

10 ก.พ. 2562 
 
 
 
20-26 ม.ค.62 
 
 
 
28 ก.พ.62 



4. นางรอฮายา  หะยีมีนา 
คร ู

1.โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบพัฒนาการเด็กสมวัย
ครบวงจรจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

10 ก.พ. 2562 
 
 
 
28 ก.พ.62 

5. น.ส.ใยนะ  ยีแวเฮง 
คร ู

1.โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบพัฒนาการเด็กสมวัย
ครบวงจรจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

10 ก.พ. 2562 
 
 
 
20-26 ม.ค.62 
 
 
 
28 มี.ค.62 

5 นายมูฮ ามัดปิตรี  มะดาโอะ 
คนงานทั่วไป 

1.ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนามของหน่วยงานที่ร่วมข่าย
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหา ร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

18 – 22 ก.พ. 
62 
 
20-26 มี.ค.62 
 
 
28 ก.พ.62 

6. นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม 
นักจัดการทั่วไป 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน 

1 – 3 ก.พ. 62 

8 น.ส.ฟีรราณี  เปาะแมรีซอ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 
2. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

1 – 3 ก.พ. 62 
 
 
20-26 มี.ค.62 
 
 
 
28 ก.พ.62 

9 น.ส.สุนิสา  มะดือเระ 
คนงานทั่วไป 

1. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 

1 – 3 ก.พ. 62 
 
 
 
20-26 ม.ค.62 
 

 



 
 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
โครงการ/หลักสูตร วันที่อบรม 

10 น.ส.ชฏาภรณ์  ทองอ่อน 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

1.หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
ประเด็นค าถามใหม่ของกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (New Sar)               
ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบ
ใหม่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีประจ าปี 2562 

25 – 27  ม.ค. 62 
 
 
 
 
 

29 เม.ย.-1 พ.ค.62 

11. น.ส.สุดสาย  แดงดี 
ปลัด อบต. 

1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสุขภาพต าบล
และการพัฒนาโครงการเก่ียวกับอาหารและ
โภชนาการ 
4.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.ประชุมพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ 
6.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีประจ าปี 2562 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
14-15 มี.ค.62 

 
 

6 มี.ค. 62 
 

7 มี.ค.62 
 

29 เม.ย.-1 พ.ค.62 
 

12.  นายไซนัล  นิรมาณกุล 
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3.ประชุมพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ 
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสุขภาพต าบล
และการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 

15-17 พ.ย. 61 
 
 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

7 มี.ค.62 
 

14-15 มี.ค.62 



 
ที่ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
โครงการ/หลักสูตร วันที่อบรม 

13 นายวิทยา  วรรณทอง 
นิติกร 

1.หลักสู ตรการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
2. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3.การฝึกอบรมหลักกฎหมายและคดีพิพาททาง
ปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการบริหารราชการแผ่นดินและความรับ
ผิดทางละเมิด 

21-23 ธ.ค. 61 
 
 
 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

25-26 เม.ย.62 
 
 

14. น.ส.ฟีรราณี  เปาะแมรีซอ 
จพง.ธุรการ 

1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 
3.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีประจ าปี 2562 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
29 เม.ย.-1 พ.ค.62 

 
15. นายพีรนันท์  หัตถกิจนิกร 

จพง.ป้องกันฯ 
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

20 – 26 ม.ค. 62 

16. น.ส.ปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 
3.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีประจ าปี 2562 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
29 เม.ย.-1 พ.ค.62 

 
 



ที่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

โครงการ/หลักสูตร วันที่อบรม 

17 น.ส.รอวียะ  อาดัม 
คร ู

1.การตรวจสอบความถูกต้องและการฝึกท าบัญชี
ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลั ก เ กณฑ์ และวิ ธี ก า รน า เ งิ น ร าย ได้ ขอ ง
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

16-18 พ.ย.61 
 
 
 
 
 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
18 นางสูราญา  หะยีมีนา 

คร ู
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
19. นางสุภาวดี  พรหมสกุล 

นักวิชาการศึกษา 
1. การตรวจสอบความถูกต้องและการฝึกท า
บัญชีตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

16-18 พ.ย. 61 
 
 
 
 
 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 
20. น.ส.สารีปะ  รอเสะ 

นักวิชาการพัสดุ 
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.หลั กสู ต รการจั ดท า รายง านขอซื้ อขอจ้ า ง         
การจัดท าร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ 

20 – 26 ม.ค. 62 
 
 
 
 

21 – 24 ธ.ค. 61 



 
ที่ ชื่อ –  สกุล 

ต าแหน่ง 
โครงการ/หลักสูตร วันทีอบรม 

21 นายศุภสิทธิ์  ลอแม 
คนงานทั่วไป 

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

20 – 26 ม.ค. 62 

22 นายอุสมาน  วาฮะ 
คนงานทั่วไป 

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและ
ตัวแทนประชาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

20 – 26 ม.ค. 62 

23. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม 
ผอ.กองคลัง 

การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้
สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือ
ของ อปท.และรายงานการเงินประจ าปี 2562 
พร้อมเอกสารประกอบข้อมูลทรัพย์สินเตรียม
ความรองรับการจัดท าบัญชี ตามมาตรฐาน
ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ 

4 – 6 ม.ค. 62 

24 น.ส.ฮาตีปะ  ผดุง 
คนงานทั่วไป 

การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้
สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือ
ของ อปท.และรายงานการเงินประจ าปี 2562 
พร้อมเอกสารประกอบข้อมูลทรัพย์สินเตรียม
ความรองรับการจัดท าบัญชี ตามมาตรฐาน
ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ 

4 – 6 ม.ค. 62 

25 น.ส.วิมล  หนุรัตน ์
หัวหน้าส านักปลัด 

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ รุ่นที่ 
4 

30 พ.ย.–2 ธ.ค. 61 

26 นายซูกิปลี  เจะแล 
นายช่างโยธา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการช่าง หลักสูตรการค านวณราคา
กลางก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
ทางราชการส าหรับองค์กรปกครองส่วนถิ่น 

19-20 พ.ย. 61 

27  นางรูซีลา  เจะดอเลาะ 
คร ู

1. การตรวจสอบความถูกต้องและการฝึกท า
บัญชีตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 

16-18 พ.ย.61 
 
 
 
 
 

28 ก.พ.62 



 
 
ที่ ชื่อ –  สกุล 

ต าแหน่ง 
โครงการ/หลักสูตร วันทีอบรม 

28 นายปุอาด หะยีมีนา 
พนักงานขับรถยนต์ 

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 
2.ประชุมพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ 

28 ก.พ.62 
7 มี.ค.62 

29 นางซากียะ  เจ๊ะแล 
คร ู

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 28 ก.พ.62 

30  นางรอกีเยาะ เตาะสาตู 
ผู้ดูแลเด็ก 

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 28 ก.พ.62 

31 นางไซนี  มะ 
ผู้ดูแลเด็ก 

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 28 ก.พ.62 

32 น.ส.ใยนะ  ยีแวเฮง 
ผู้ดูแลเด็ก 

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 28 ก.พ.62 

33 น.ส.อณิณัฐญา  ยูโซ๊ะ 
ผู้ดูแลเด็ก 

1.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2562 28 ก.พ.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ        

ที ่นธ 72601/2562                             วันที ่   18  เมษายน  ๒๕62   

เรื่อง   รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และครู ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  
............................................................................................................................................................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 เรื่องเดิม 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 217 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลให้ด าเนินการตามข้อ 199 โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวดนี้ และให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่งตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าวและข้อ 304 วรรค
หนึ่ง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจส่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเห็นสมควร เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ที่ 116/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พิจารณาผล
การปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน ประพฤติกรรมในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น  แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา
และน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป   

 ข้อระเบียบ/ข้อกฏหมาย 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ 
  บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว  และเลขานุการได้จัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม  ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้และ
เพ่ือจักได้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.) และบันทึกในทะเบียนประวัติ 
ก.พ. 7 

  



   

       
       (นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด) 
               นักทรัพยากรบุคคล 
           เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นามเห็น 
 
 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       
             (นายรอปา  อีซอ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
           ประธานกรรมการ 
        


