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จัดท าโดย 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 



ค าน า 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีหน้าที่หลักใน
การให้บริการและด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป บทการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฝ่ายบริหารงาน
บุคคล และสรุปการด าเนินงานซึ่งจัดท าในภาพรวมขององค์กร โดยเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม ยึดหลักการ
สนับสนุนและการท างานร่วมกันภายใต้เครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และร่วมรับผิดชอบเพ่ือการ
ให้บริการด้านงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเป็นศูนย์กลางการท างาน โดยใช้ความพึงพอใจของผู้มา
ติดต่อราชการเป็นที่ตั้ง เป็นหลักในการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และอย่างเสมอภาค 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กรณีของการรับตรวจเยี่ยมใน
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้จัดท าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด อบจ.  
ในการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป และสุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ
ในความกรุณาของคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัด อบจ.ปัตตานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน และมี
ส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารนี้ให้ส าเร็จได้ หากมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องและเหมาะสม คณะผู้จัดท า
ขอน้อมรับเพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

ข้อมูลทั่วไปส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เต็มใจบริการ 

ประสานงานร่วมเป็นเครือข่าย ธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมาย 
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนา” 

 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมทักษะบริการ   
    ประชาชนด้วยความมุ่งม่ันและเต็มใจบริการ 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. บริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และท างานเป็นทีม 
4. พัฒนาช่องทางการให้บริหารและประสานงานบริการประชาชน ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการ  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่   
    จังหวัดปัตตานี 
5. บริหารจัดการรองรับความเป็นไปตามภาวการณ์มุ่งตอบสนองประโยชน์ขององค์กรและความต้องการของ 
    ประชาชน โดยยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
6. ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน สู่การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ 
    ประชาชน 
7. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ 
    การบูรณาการร่วมกัน 
8. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
    การรักษาความสงบเรียบร้อย การขจัดการทุจริต การป้อองกันท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    กับทุกภาคส่วนในประชาสังคม 

 
โครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง โครงสร้าง              
ส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารงานบุคคล (23) (ระดับกลาง) ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น                      
4 ฝ่าย ดังนี้ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้  
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ

ผู้บริหาร งานประชุมผู้บริหาร งานรายงานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักปลัดองค์การบริหาร                     
ส่วนจังหวัด งานรัฐพิธี งานราชพิธี งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ งานอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
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2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่และสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
จังหวัดปัตตานี งานพัฒนาบุคลากร งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง ง านการโอน การย้าย การรับโอน                      
งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานถ่ายโอนบุคลากร งานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
งานข้อมูลอัตราก าลัง งานประกาศจัดตั้งกองและส่วนราชการภายใน งานควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน งานบริการและส่งเสริม
สุขภาพ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานคุ้มครองสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทุกรูปแบบ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริม
อาชีพ งานบริหารจัดการชุมชนและเครือข่ายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานนิติการ งานตราข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน งานนิติกรรม
สัญญา งานร้องทุกข์ ร้องเรียน งานกฎหมายและคดี งานตรวจร่างสัญญาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
งานจัดท าแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายของฝ่าย  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ด้านการเมืองนโยบายภาครัฐ 
1. มีพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นกรอบในการ 
    ด าเนินการของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
2. มีประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้  
    บังคับเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมกับข้าราชการ   
    ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ปัตตานี    
    ท าให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดี ท าให้การ 
    จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ประสิทธิภาพ 
    มากขึ้น 
 
3. การปรับโครงสร้างเงินเดือนส่งผลให้ส่วน 
    ข้าราชการมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ 
    และเหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
 
4. การก าหนดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
    จัดการท าให้มีการท างานอย่างมีระบบมากขึ้น 
 
5. มีวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาข้าราชการเพ่ือเป็น 
    แนวทางในการท างานของฝ่ายบริหารงานบุคคล   
    ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานเห็น   
    ความส าคัญและให้ความร่วมมือมากขึ้น 
 
6. มีแนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังข้าราชการ 
    จากการเกษียณอายุ 
 
7. มีประกาศ ก.ถ.เรื่องยุทธศาสตร์การบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
    เพ่ือเป็นกรอบให้ อปท.บริหารทรัพยากรบุคคล ให้ 
    เป็นไปตามแนวนโยบายภาครัฐ มีความทันสมัย  
    โปร่งใส เป็นธรรม และมืออาชีพ 

1. ด้านการเมืองนโยบายภาครัฐ 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกกฎเกณฑ์และ 
    วิธีปฏิบัติตาม พรบ. /ระเบียบไม่ชัดเจน/ไม่  
    ครบถ้วนและไม่ทันการปฏิบัติ เช่น การออกแบบ 
    ประเมินการเลื่อนระดับภายหลังการออกประกาศ 
    หลักเกณฑ์การเลื่อน 
 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองมีผลต่อนโยบาย 
    การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
3. การแทรกแซงด้านการเมืองท าให้การปฏิบัติงาน 
    ยุ่งยากมากข้ึน ส่งผลให้บุคลากรขาดขวัญ/ก าลังใจ 
    ในการท างาน 
 
4. มีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นจ านวนมาก 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
1. การสนับสนุนงบประมาณจากกรมฯ ในการพัฒนา 
    ทรัพยากรบุคคล ส่งผลต่อนโยบายการพัฒนา 
    บุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
1. การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารท าให้ได้รับ                              
    งบประมาณน้อยลง ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
    ของ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และการพัฒนา 
    บุคลากรของหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ 

3. ด้านบุคลากร 
1. สภาพการแข่งขันระหว่างหน่วยงานท าให้ต้องมี 
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
2. มีความคาดหวังท าให้บุคลากรต้องปรับตัว (การ
ท างาน) ส่งผลต่อการเห็นความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากร 

3. ด้านบุคลากร 
1. หน่วยงานภายนอก เช่น มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้มี 
    ทักษะ สมรรถนะสูงในองค์การไปท างาน 
 
2. มุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในการเข้ารับ 
    ราชการท้องถิ่นน้อยลง 

4. ด้านเทคโนโลยี/ความรู้ 
1. มีระบบ IT เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้การค้นหา 
    ความรู้ได้ง่าย การสื่อสารติดต่อประสานงาน 
    ภายในรวดเร็ว 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพัฒนา 
    ตนเองได้หลายช่องทางเช่น E-learning ทีองค์กร 
    ต่าง ๆ ให้ค าแนะน า/ปรึกษาในการบริหารและ 
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ท าให้มีการ  
    ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ 
   สนับสนุนการด าเนินงานด้านบุคลากรได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ (ระบบงานบุคลากร ช่องทางการ 
    สื่อสารทาง electronics) 

4. ด้านเทคโนโลยี/ความรู้ 
1. IT มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท าให้ผู้ใช้งานปรับตัว   
    ไม่ทัน 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านทรัพยากร 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการใช้งาน  
    (1 คนต่อ 1 เครื่อง) 
 
 
2. อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งานข้อมูล 
    สถานภาพบุคลากรเป็นปัจจุบันเพียงพอกับการ 
    ท างานของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

1. ด้านทรัพยากร 
1. สถานที่ปฏิบัติงานแออัด คับแคบ เนื่องจากมี    
    เอกสารจ านวนมากไม่สามารถท าลายได้ ส่งผล     
    ต่อบรรยากาศในการท างาน และประสิทธิภาพใน 
    การท างาน 
2. ห้องท างานสายไฟ และปลั๊กไฟไม่ปลอดภัยในการ     
    ท างาน 
 
3. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 

2. ด้านบุคลากร 
1. จ านวนคนและความสามารถของบุคลากรเพียงพอ 
    กับการท างานเฉพาะด้าน ให้ค าปรึกษาแก่ 
    หน่วยงานอื่นได้ (ตามความต้องการในปัจจุบัน) 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในงานที่ปฏิบัติมี 
    แผนเตรียมความพร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารงาน 
    บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 

2. ด้านบุคลากร 
1. ความสามารถของบุคลากร (ฝ่ายบริหารงาน 
    บุคคล) ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีไม่ทันต่อการ  
    พัฒนาและการเปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรมีขีดจ ากัดในการเรียนรู้เทคโนโลยีฝ่าย 
    บริหารงานบุคคลขาดการพัฒนาความเป็นมือ 
    อาชีพอย่างต่อเนื่อง (ความรู้ด้าน การบริหาร    
    ทรัพยากรบุคคล,เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ขาดบุคลากรในการสืบทอดต าแหน่งในระดับที่ 
    สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาช่วงอายุของผู้ปฏิบัติงาน 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน เนื่องจากการ 
    การเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
5. บุคลากรมีความรู้ไม่ทันกับกฎระเบียบ เนื่องจาก 
    หนังสือสั่งการมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาใน 
    การศึกษา 
6. บุคลากรขาดการความรู้ด้านการวางแผนในการ 
    ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามแผน 
7. บุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
    เนื่องจากมีภาระงานมาก 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
3. ด้านปฏิบัติการ 
1. ไม่มีข้อร้องเรียนในการทุจริต จ านวนข้อร้องเรียน 
    ในเรื่องการทุจริต (o) 
 
 
2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานให้การสนับสนุน 
    การด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากร 
    บุคคลนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
    กรมมีความชัดเจน 
3. มีการกระจายอ านาจให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล ท า 
    ให้เกิดความคล่องตัว ตัดสินใจได้รวดเร็ว รวมทั้ง 
    อ านาจด้านการบริหารบุคลากร 
 
 
4. มีระบบการควบคุมภายใน ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
5. มีการท ากระบวนการท างาน SOP (Approach-
PMQA) สามารถน ามาใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้ 
 
6. มีการวางแผนที่ดี และปฏิบัติตามแผน เพ่ือบรรลุ
แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
 
7. มีช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหลาย
ช่องทาง 
 
8. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด มีการแจ้งผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

3. ด้านปฏิบัติการ 
1. ขาดการสื่อสาร/ไม่ครอบคลุม/ไม่มีรูปแบการ 
    สื่อสารที่ชัดเจน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง  
    ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนไม่รู้จัก 
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. ขาดการสื่อสารให้ได้รับทราบทั่วองค์กร ซึ่ง 
    บางส่วนฝ่ายบริหารงานบคุคลอาจประชาสัมพันธ์ 
    ไปแล้ว แต่ส านัก/กองต่างๆ ไม่ให้ความสนใจ 
 
3. ไม่มีการประเมินผลของแผนกลยุทธ์การบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล(HRSC) มีบางแผนปฏิบัติการ 
    ยังไม่บรรลุ เช่น การจัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง 
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ไม่มี 
    ความชัดเจนรายงานความส าเร็จตามแผน 
4. ไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานราชการ 
    เพราะการด าเนินงานต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
    ไม่เป็นเชิงธุรกิจ 
5. ข้าราชการขาดความเข้าใจระเบียบปฏิบัติอย่าง 
    ถ่องแท้ ไม่สามารถตอบค าถามผู้มาสอบถามได้        
    ทุกเรื่อง 
6. คุณภาพการให้บริการบางเรื่องยังไม่บรรลุตาม 
    ความคาดหวังของผู้รับริการ 
 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับ 
    การด าเนินงาน 
 
8. ขาดระบบการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
    แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวิสัยทัศน์  
    พันธกิจ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1. งานบรรจุแต่งตั้ง 
    1.1 ข้าราชการ 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

สอบแข่งขัน 
1 นางสาวมารยีะ  สาเมาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 

วันท่ี 18 ม.ค. 2561 
 

2 นางสาววณิชชา  ปัจฉิมทึก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

3 นางสาวธนวรรณ  จันทฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

4 นางสาวดารารัตน์  ส่องเจริญกลุ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

5 นายทวีภาคย์  จันทเพท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

6 นางสาวมันตริน  เดชะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

7 นายวศิน  ศรีวิทยารตัน ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

8 นางสาวซัลวาณี  แวแล๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

9 นายแวริดวัน  เจ๊ะอุบง นักสันทนาการปฏบิัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 

 

10 นางวิภาสิริ  ทองค า นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 18 ม.ค. 2561 
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2. งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
    2.1 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 45 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ.ปัตตานี 
ครั้งท่ี/เมื่อวันที่ 

หมายเหตุ 

ส านักปลัด อบจ. 
1 นางกามารีเยา๊ะ  เปาะและ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

2 นางสาวจันทิมาพร  ชุมเพ็ญ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

กองกิจการสภา อบจ. 
3 นางอารยา  สะแม คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

กองแผนและงบประมาณ 
4 นายพิษณุ  จุ้มอ้าย คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

กองคลัง 
5 นางกมลลักษณ์  ใจรักษ ์ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

กองช่าง 
6 นายแวซาการียา เจ๊ะสอเฮาะ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

7 นายมัดไซดี  หมะมะซางอ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

8 นางขนิษฐา  วรวิวัฒน์ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

9 นายมะนาวาวี  ดามะ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

10 นายสาเหะมะรอยี  โตะปอก ู คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

11 นายมะสุกรี  เจะบาซอ คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

12 นายสุทัศน์  ศรีทอง คนงานท่ัวไป 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

13 นายมูฮมัมัดนรู์  ยูแมน คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

14 นายอับดุลรอนิง  ซีตีเลาะ คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

15 นายเจ๊ะอารง  หะยีเจะเตะ คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

16 นายต่วนลอเซ็ง  กูบูละ คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ.ปัตตานี 
ครั้งท่ี/เมื่อวันที่ 

หมายเหตุ 

17 นายอับดุลลาเตะ  หะยสีาอุด คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

18 นายมุสตอปาร์  มูซอ คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

19 นายต่วนรอมลี  ยามลีูเด็ง คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

20 นายอดุลย์  สะแม คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

21 นายอิสมาแอ  เจะมะแซ คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

22 นายอดินันท์  สะแม คนงานประจ ารถขยะ 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

23 นายมะการี  อาแว คนงานประจ ารถซ่อมบ ารุง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

24 นายเจะดอเลาะ  เจะอามะห ์ คนงานประจ ารถซ่อมบ ารุง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

25 นายมะเผาซี  สาแม คนงานประจ ารถซ่อมบ ารุง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

26 นายมะยโูซะ  แม คนงานประจ ารถซ่อมบ ารุง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

27 นายยูโซะ  แวและ คนงานประจ ารถซ่อมบ ารุง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
28 นายแวรอนิง  แวสะแลแม คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
 

29 นายฮามะ  ดาราแม คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

30 นายยูโซะ๊  ดาราแม คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

31 นายทัศนันท์  สุไลมาน คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

32 นางวาลียะห์  ดาราแม คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

33 นายสะอาด  บุญล้อม คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

34 นายมะยโูซะ  เบญ็นา คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

35 นายสักรี  โต๊ะมีนา คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

36 นายอุเซ็ง  มะมิง คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ.ปัตตานี 
ครั้งท่ี/เมื่อวันที่ 

หมายเหตุ 

37 นายสมศักดิ์  มติการ คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

38 นายอิห์ซาน  สามอ คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

39 นายฮาดี  มาหิเละ คนงานประจ าสนามกีฬา 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

40 นายมะยากี  ทองค า คนสวน 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

41 นายอุสมาน  เปาะและ คนสวน 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

42 นายดือราเซะ  สะอะ จนท.รักษาความปลอดภยั  1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

43 นายมะรอพ ี กาโน จนท.รักษาความปลอดภยั  1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

44 นายมะรอปี  แมเราะด า จนท.รักษาความปลอดภยั  1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 

 

45 นายอับดุลรอแม  เจ๊ะมะ ภารโรง 1 ต.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2561                
เมื่อวันท่ี 24 ก.ย.61 
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3. งานปรับปรุงแผนอัตราก าลัง จ านวน 2 รายการ 

ที ่ ต าแหน่งที่ปรับปรุง สังกัด/กอง มติ ก.จ.จ.ปัตตานี 

ครั้งท่ี/เมื่อวันที่/ต้ังแต่วันที่ 
หมายเหตุ 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-01-
3106-001 

ส านักปลดั อบจ.
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตาน ี

ครั้งท่ี 10/2561 

เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 61 

ตัดโอนต าแหน่งจากฝ่ายนิติ
การและการพาณิชย์ไปอยูฝ่่าย
บริหารงานท่ัวไป 

2 เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 

เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-12-
4101-013 

หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งท่ี 2/2562 

เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 62 

ยุบเลิกต าแหน่ง 

 

4. งานการรายงานต าแหน่งบริหารว่าง จ านวน 3 ต าแหน่ง 

ที ่ ต าแหน่งท่ีรายงาน 
มติ ก.จ.จ.ปัตตานี 

ครั้งท่ี/เมื่อวันที่/ต้ังแต่วันที่ หมายเหตุ 

1 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  

เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-01-2101-002 

ครั้งท่ี 4/2561 

เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 61 

ขอใช้บัญชีกรม 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-00-1101-003 

ครั้งท่ี 8/2561 

เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 61 

ขอใช้บัญชีกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
 

5. งานการโอน (การรับโอนและการให้โอน) 
    5.1 งานการรับโอน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัดเดิม ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ ตามมติ ก.จ.จ.ปัตตานี 
ครั้งท่ี/ เมื่อวันที่ 

1. นายรอเซะ  ดาโฮะ 
(โอนมา 1 พ.ค. 61) 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาบัน 
อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตาน ี

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ  
กองแผนและงบประมาณ 
เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-03-
3103-004 

ครั้งท่ี 2/๒๕61  
วันท่ี 20 ก.พ. ๒๕61 

    5.2 งานการใหโ้อน (ย้าย) 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สังกัดเดิม/เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ ตามมติ ก.จ.จ.ปัตตานี 

ครั้งท่ี/ เมื่อวันที่ 
1. นางสาวฐิติรตัน ์

วัชรเกียรติกร 

โอนไป 15 ธ.ค. 60  

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี
เลขท่ีต าแหน่ง  31-1-03-
3103-004 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงนาราง 
อ าเภอบึงนาราง 
จังหวัดพิจิตร 

ครั้งท่ี 10/๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 60   

2. นางสาวหฤด ี

                ขุนแสง 
(โอนไป 1 ต.ค. 60) 

นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี
เลขท่ีต าแหน่ง  31-1-01-
3101-004 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแก่บ่อหิน 
อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตลู 

ครั้งท่ี 2/๒๕61  
วันท่ี 20 ก.พ. ๒๕61 

3. นางสาวปรีดา 

จันทร์คงหอม 

โอนไป 5 เม.ย. 61 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
สังคม 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี
เลขท่ีต าแหน่ง 31-1-01-
2101-002 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เทศบาลต าบลหารเทา 
อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี 2/๒๕61 

เมื่อวันท่ี 20  ก.พ. 61    
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6. งานลาออกและเกษียณอายุราชการ 
    6.1 งานเกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) จ านวน 1 ราย 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

1 นางปรางนฎา  ชัยแก้ว 

เลขท่ีต าแหน่ง 
31-1-04-4201-003 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

ฝ่ายบัญชี 

กองคลัง 

1 ต.ค. 60 ครั้งท่ี  10/๒๕60 

เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 60   
 

     
    6.2 งานเกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 ราย 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

หมายเหต ุ

1 นายปิยศักดิ์  สดุเพชรโรจน ์
เลขท่ีต าแหน่ง 1 
 

นักการภารโรง 

ส านักปลดั อบจ. 
1 ต.ค. 60 ครั้งท่ี  10/๒๕60 

เมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 60   
 

      
    6.3 งานการลาออก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน 5 ราย 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

เหตุผลที่ลาออก 

1 นางสาววันไซนับ  แวดอเลาะ ครูผูส้อน (วิชาเอกปฐมวัย) 8 ม.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2560 
ลว. 30 พ.ย. 60 

บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการคร ู

2 นางสาวซูไฮยา  หะยสีาและ ครูผูส้อน  
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์) 

31 ม.ค. 61 ครั้งท่ี 10/2560 
ลว. 21 ธ.ค. 60 

บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการคร ู

3 นายกฤษณพล  พรหมชาต ิ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 เม.ย. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
ลว. 31 ม.ค. 61 

ไปประกอบธรุกิจส่วนตัว 

4 นายซ าซูรี  วาโยะ ครูผูส้อน (วิชาเอกพลศึกษา) 1 ก.พ. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
ลว. 31 ม.ค. 61 

ไปประกอบธรุกิจส่วนตัว 

5 นายแวอุเซ็ง  กูนา พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

22 พ.ค. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
ลว. 31 ม.ค. 61 

เกษียณอาย ุ

     
    6.4 งานการลาออก (พนักงานจ้างท่ัวไป) จ านวน 2 ราย 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

เหตุลทีล่าออก 

1 นายพิษณุรักษ์   อุทธกัง คนงานท่ัวไป 1 พ.ย. 60 ครั้งท่ี 8/2560 
ลว. 30 ต.ค. 60 

ได้เข้ารับการคดัเลือกเข้า
ท างาน สังกัดโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาปัตตานี  
กรมชลประทาน 

2 นายมะยะโกะ  ลือแมะ เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

1 ม.ค. 61 ครั้งท่ี 9/2560 
ลว. 30 พ.ย. 60 

บรรจุแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร
รักษาดินแดน 
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     6.5 งานการเกษียณอายุราชการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน 1 ราย 
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี

ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

เหตุลทีล่าออก 

1 นายแวอุเซ็ง  กูนา พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

22 พ.ค. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
ลว. 31 ม.ค. 61 

เกษียณอาย ุ

     
    6.6 งานการเกษียณอายุราชการ (พนักงานจ้างท่ัวไป) จ านวน 1 ราย 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี มติ ก.จ.จ.ปตัตาน ี
ครั้งท่ี/เมื่อวันท่ี 

เหตุลทีล่าออก 

1 นายการิยา  กาเร็ง คนงานประจ าสนามกีฬา 3 เม.ย. 61 ครั้งท่ี 1/2561 
ลว. 31 ม.ค. 61 

เกษียณอาย ุ

 

7. งานทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด วันทีพ้่นทดลองงาน หมายเหตุ 

1 นางสาวมารยีะ  สาเมาะ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน 

ฝ่ายพัสดุและทรัพยส์ิน 

กองคลัง 

  

2 นางสาววณิชชา  ปัจฉิมทึก เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบรหิารการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

3 นางสาวธนวรรณ  จันทฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน   

4 นางสาวดารารัตน์  ส่องเจริญกลุ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน   

5 นายทวีภาคย์  จันทเพท นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

  

6 นางสาวมันตริน  เดชะ นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

  

7 นายวศิน  ศรีวิทยารตัน ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
  

8 นางสาวซัลวาณี  แวแล๊ะ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายบรหิารการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

9 นายแวริดวัน  เจ๊ะอุบง นักสันทนาการ
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

10 นางวิภาสิริ  ทองค า นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายเร่งรัดและจดัเก็บรายได ้
กองคลัง 
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8. งานจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
    8.1 ข้าราชการ 37 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

1 นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง นายช่างโยธาช านาญงาน 032/2560 3-พ.ย.-60 2-พ.ย.-66 กองช่าง 
2 นางสาวซารีปะห ์ ดาโอ๊ะ นักจัดการงานท่ัวไป

ปฏิบัติการ 
033/2560 

22-พ.ย.-60 21-พ.ย.-66 
กองกิจการสภา 
อบจ. 

3 นางสุดา ทับทิมทอง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 034/2560 28-พ.ย.-60 27-พ.ย.-66 กองคลัง 
4 นายสมมาตร ช่องชนิล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง 
035/2560 28-พ.ย.-60 27-พ.ย.-66 กองช่าง 

5 นางยุพิน กากะ เจ้าพนักงานธุรการ 
ช านาญงาน 

001/2561 4-ม.ค.-61 3-ม.ค.-61 กองกิจการสภา 
อบจ. 

6 นางไลลา่ แยนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 003/2561 24-ม.ค.-61 23-ม.ค.-61 ส านักปลดั อบจ. 
7 นายหวันอิสเฮาะ แวมามะ วิศวกรโยธาช านาญการ 004/2561 30-ม.ค.-61 29-ม.ค.-61 กองช่าง 
8 นายมะสะร ี มามะ นายช่างโยธาช านาญงาน 005/2561 6-ก.พ.-61 5-ก.พ.-61 กองช่าง 
9 นางสาวมารยีะ สาเม๊าะ เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชีปฏิบัติงาน 
008/2561 7-ก.พ.-61 6-ก.พ.-67 กองคลัง 

10 นางวิภาสิร ิ ทองค า นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ 

009/2561 7-ก.พ.-61 6-ก.พ.-67 กองคลัง 

11 นายทวีภาคย ์ จันทรเพท นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

010/2561 7-ก.พ.-61 6-ก.พ.-67 ส านักปลดั อบจ. 

12 นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง นักสันทนาการปฏบิัติการ 011/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 กองการศึกษาฯ 
13 นางสาวซัลวาณ ี แวแล๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 012/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 กองการศึกษาฯ 
14 นางสาววณิชา ปัจฉิมทึก เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน 
013/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 กองการศึกษาฯ 

15 นางสาวดารารัตน ์ ส่องเจริญกลุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

014/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

16 นางสาวธนวรรณ จันทฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ 

015/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

17 นางสาวมันตริน เดชะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 016/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 ส านักปลดั อบจ. 
18 นายวศิณ ศรีวิทยารตัน ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ 
017/2561 12-ก.พ.-62 11-ก.พ.-67 กองช่าง 

19 นางสายชล คงสองเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 018/2561 13-ก.พ.-61 12-ก.พ.-67 กองกิจการสภา 
อบจ. 

20 นายประธาน สุคนธปฎิภาค หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
อบจ. 

019/2561 13-ก.พ.-61 30 ก.พ. 65 กองกิจการสภา 
อบจ. 

21 นางแก้วตา ขวัญเลิศ นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

020/2561 13-ก.พ.-61 12-ก.พ.-67 กองกิจการสภา 
อบจ. 

22 นางสาวกรกนก ยังปากน้ า หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

022/2561 21-ก.พ.-61 20-ก.พ.-67 ส านักปลดั อบจ. 

23 นางสาววันทิวา นิพนธ์วิทย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและ
รายได ้

023/2561 21-ก.พ.-61 20-ก.พ.-67 ส านักปลดั อบจ. 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

24 นายไกซาน มะ นักวิเคราะห์นโยบายแผน
ช านาญการ 

024/2561 23-ก.พ.-61 22-ก.พ.-67 กองแผนและ
งบประมาณ 

25 นายจ ารสั สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตาน ี

030/2561 22-มี.ค.-61 30-ก.ย.-66 อบจ.ปัตตาน ี

26 นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 033/2561 22-มี.ค.-61 21-มี.ค.-61 ส านักปลดั อบจ. 
27 นางวีระวรรณ คงแก้ว หัวหน้าฝ่ายพสัดุและ

ทรัพย์สิน 
034/2561 22-มี.ค.-61 21-มี.ค.-61 กองคลัง 

28 นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตาน ี

035/2561 22-มี.ค.-61 30-ก.ย.-63 อบจ.ปัตตาน ี

29 นางสาวมธุรส ทองเจริญ นักวิชาการเงินและบญัชี
ช านาญการ 

036/2561 28-มี.ค.-61 27-มี.ค.-61 กองคลัง 

30 ว่าท่ี ร.ต.กมล เดชศิร ิ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ 

037/2561 22-มี.ค.-61 21-มี.ค.-61 กองช่าง 

31 นางสาวสุวิชา สิงห์ครุฑ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 038/2561 11-เม.ย.-61 10-เม.ย.-67 ส านักปลดั อบจ. 
32 นางฐิติรัตน ์ สุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชี

ช านาญการ 
039/2561 18-พ.ค.-61 17-ก.ย.-61 กองคลัง 

33 นายรอเซะ ดาโฮะ นักวิเคราะห์นโยบายแผน
ช านาญการ 

040/2561 28-พ.ค.-61 27-พ.ค.-67 กองแผนและ
งบประมาณ 

34 นางสาวมันตริน เดชะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 041/2561 31-พ.ค.-61 30-พ.ค.-61 ส านักปลดั อบจ. 
35 นายทวีภาคย ์ จันทรเพท นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 
042/2561 31-พ.ค.-61 30-พ.ค.-61 ส านักปลดั อบจ. 

36 นางฐิติรัตน ์ สุวรรณ นักวิชาการเงินและบญัชี
ช านาญการ 

046/2561 10-ก.ค.-61 30-ก.ย.-64 กองคลัง 

37 นายเสน่ห ์ สุวรรณโชต ิ ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตาน ี

047/2561 6-ส.ค.-61 30-ก.ย.-61 อบจ.ปัตตาน ี
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    8.2 ลูกจ้างประจ า 11 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

1 นายสุไลมาน โมฮ าหมัด พนักงานขับรถยนต ์ 002/2561 19-ม.ค.-61 30-ก.ย.-63 กองกิจการสภา 
อบจ. 

2 นายจ านงค ์ มณีรตัน ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

006/2561 6-ก.พ.-61 5-ก.พ.-67 กองช่าง 

3 นายปรีชา ทองสง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

007/2561 6-ก.พ.-61 30-ก.ย.-65 กองช่าง 

4 นายนิวัฒน ์ แก้วนาว ี คนสวน 025/2561 16-มี.ค.-61 15-มี.ค.-67 ส านักปลดั 
อบจ. 

5 นายเอก พะสะโร พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

026/2561 16-มี.ค.-61 30-ก.ย.-63 กองช่าง 

6 นายลิขิต ทองเนตร พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

027/2561 16-มี.ค.-61 30-ก.ย.-67 กองช่าง 

7 นายนิอารามัน ยูโซะ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

028/2561 16-มี.ค.-61 30-ก.ย.-66 กองช่าง 

8 นายปฐม อาจณรงค ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

029/2561 16-มี.ค.-61 30-ก.ย.-62 กองช่าง 

9 นายนิภัทร เตระจิตต ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

031/2561 23-มี.ค.-61 22-มี.ค.-67 กองช่าง 

10 นายระเวยีง ซ้ายศร ี พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

032/2561 23-มี.ค.-61 22-มี.ค.-67 กองช่าง 

11 นางอัจฉราพร นุ่มผ่อง คนครัว 045/2561 6-ก.ค.-61 30-ก.ย.-61 กองคลัง 
 

    8.3 ข้าราชการบ านาญ 1 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

1 นางสาวสุรางค์รัตน ์ สะแม เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 6ว 

044/2561 29-มิ.ย.-61 28-มิ.ย.-67 กองกิจการสภา 
อบจ. 

 

     8.4 คณะผู้บริหาร 1 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

1 นางสาวซัยยีดะห์บุซรอ อัลยุฟร ี เลขานุการนายก อบจ. 043/2561 14-มิ.ย.-61 -  
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9. งานการออกหนังสือรับรอง  
    9.1 ข้าราชการ จ านวน 10 ฉบับ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วัตถุประสงค์การน าไปใช้ 
วัน เดือน ปี ที่

ขอ 
1 นางสาวปรีดา จันทร์คงหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม หนังสือรับรองความประพฤต ิ 6-ก.พ.-61 
2 สิบเอกหญิงชลิน ี บุษบา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองความประพฤต ิ 31-พ.ค.-61 
3 สิบเอกหญิงชลิน ี บุษบา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองคณุสมบตั ิ 31-พ.ค.-61 
4 นางสาวสุนิตย ์ เกิดแสงสรุิยงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองความประพฤต ิ 31-พ.ค.-61 
5 นางสาวสุนิตย ์ เกิดแสงสรุิยงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองคณุสมบตั ิ 31-พ.ค.-61 
6 นางสาวสุกัลยา เดชสงคราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน 
หนังสือรับรองความประพฤต ิ 31-พ.ค.-61 

7 นางสาวสุกัลยา เดชสงคราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

หนังสือรับรองคณุสมบตั ิ 31-พ.ค.-61 

8 นางสาวฉัตรพ ี สังขรัตนพันธุ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

หนังสือรับรองความประพฤต ิ 31-พ.ค.-61 

9 นางสาวฉัตรพ ี สังขรัตนพันธุ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน 

หนังสือรับรองคณุสมบตั ิ 31-พ.ค.-61 

10 นางสาวเกศรา พยายาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ หนังสือรับรองความประพฤต ิ 4-ก.ย.-61 
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 10. งานการเลื่อนระดับ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งท่ีเลื่อน สังกัด 
มต ิก.จ.จ.ปัตตานี 

ครั้งท่ี/เมื่อวันที่/ต้ังแต่วันที่ 
1 นายอนันต ์ โตงนุแย นิติกรช านาญการ ส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 6/2561 

      เลขท่ีต าแหน่ง    ลว. 28 มิ.ย. 2561 

      31-1-01-3015-003   ตั้งแต่วันท่ี 25 พ.ค. 2561 

            

2 นายฮานาฟี มาหะม ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 7/2561 

      ช านาญการ  ลว. 26 ก.ค. 2561 

      เลขท่ีต าแหน่ง    ตั้งแต่วันท่ี 29 มิ.ย. 2561 

      31-1-01-3101-001    

            

3 นางสาวจินดารัตน ์ ไชยศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ ครั้งท่ี 10/2561 

      ช านาญการ   ลว. 12 ก.ย. 2561 

   เลขท่ีต าแหน่ง   ตั้งแต่วันท่ี 12 ก.ย. 2561 

      31-1-03-3103-007    

 

            11. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ข้าราชการครู  
    และบุคลากรทางการศึกษา 
                  11.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เครื่องราชฯท่ีขอ หมายเหตุ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จ านวน 1 ราย       

1 นางสาวอุมาวด ี อักษรแก้ว รองประธานสภา อบจ. จ.ช. 61   

จัตุรถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม.) จ านวน 1 ราย       

2 นายยาการยิา แวลาเตะ สมาชิกสภา อบจ. จ.ม. 61   
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                11.2 ข้าราชการ อบจ. และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เครื่องราชฯท่ีขอ หมายเหตุ 

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จ านวน 12 ราย    

1 นางอาซีซะห ์ ว่องไว 
ผู้อ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ ท.ม. 61   

2 นางนูรีดา แตสูเด็ง ครู คศ.2 ท.ม. 61   

3 นางสาวปารีดา จารง ครู คศ.2 ท.ม. 61   

4 นางสาวยาวารเียาะ สน ิ ครู คศ.2 ท.ม. 61   

5 นายนพพล ทองทวี ครู คศ.2 ท.ม. 61   

6 นายอิสมาแอ มาหามะ ครู คศ.2 ท.ม. 61   

7 นางฟารีดะห ์ โตะนาฮุง ครู คศ.2 ท.ม. 61   

8 นางสาวกูอ๊ะหวัน บิสนุม ครู คศ.2 ท.ม. 61   

9 นายมะรอว ี เจ๊ะเง๊าะ ครู คศ.2 ท.ม. 61   

10 นางสาวมาดีหะห ์ สาและ๊ ครู คศ.2 ท.ม. 61   

11 นางสูไฮลา ยะมะซ ิ ครู คศ.2 ท.ม. 61   

12 นางนาอีมะฮ ์ อาแด ครู คศ.2 ท.ม. 61   

ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จ านวน 1 ราย    

1 นางสาวสุนิตย ์ เกิดแสงสรุิยงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ.ม. 61 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จ านวน 3 ราย 

1 นางไลลา่ แยนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ร.จ.พ. 61  

2 นายหวันอิสเฮาะ แวมามะ วิศวกรโยธาช านาญการ ร.จ.พ. 61   

3 นางแวแยนะ วาแม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ร.จ.พ. 61 
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12. งานฝึกอบรมบุคลากร 
      โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน 2561 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ประจ าเดือน มีนาคม 2561 
วิทยากร พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี 
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ประจ าเดือน เมษายน 2561  
วิทยากร  ผศ.ดร.อับดุลลาตีฟ  การี อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



-25- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26- 
 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561  
วิทยากร  ดร.สุใจ  ส่วนไพโรจน์   
            รองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

 
 

 



-27- 
 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561  
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต   
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
วิทยากร  นายดลรอหีม  สุนทรมาลาตี 
   ผู้ช านาญการอิสลามศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
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ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 
วิทยากร  ผศ.มัสลัน  มาหะมะ 
   รองอธิการบดี ฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ประจ าเดือน กันยายน 2561 
วิทยากร  นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง 
   ผู้ช่วยเลขาธิการ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 

วันที่ 18 กันยายน 2561 
หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาสู่องค์คุณธรรม 
วิทยากร  ดร.สามิตร  อ่อนคง 
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หัวข้อ การเสริมสร้างและการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้รักษาวินัยและมีวินัยในการ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย 

วิทยากร  นายยุทธ  บัวงาม 
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หัวข้อ จิตวิญญาณผู้ให้บริการ การตรงต่อเวลา “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” 
วิทยากร  ผศ.อับดุลลาตีฟ  การี 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
หัวข้อ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท าอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
วิทยากร  นายเสถียร  ส าราญ 
   เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปัตตานี 
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13. งานการประชุมประจ าเดือนส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหัด 
ที ่ เรื่อง ครั้งที ่ เมื่อวันที่ 
1. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 1/2561 วันอังคารที่ 10 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 09.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

2. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 2/2561 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
เวลา14.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา อบจ.) 

3. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 3/2561 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 14.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

4. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 4/2561 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 
เวลา 09.30น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

5. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 5/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ ์2561 
เวลา 09.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

6. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 6/2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 
เวลา 13.30น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

7. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 7/2561 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 
เวลา 13.30น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

8. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 8/2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 
เวลา 08.30น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

9. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.30น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

10. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 10/2561 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
เวลา 13.30 น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

11. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 11/2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 
เวลา 14.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 

12. การประชุมประจ าเดือนส านักปลดั อบจ. ครั้งท่ี 12/2561 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 
เวลา 14.00น. (ห้องประชุมกองกิจสภา 
อบจ.) 
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14. การรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่และลักษณะงานที่หลากหลายและ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและในสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เป็นต้น 
 
      ตารางการจัดนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

เข้ารับการฝึกงานฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
ระยะเวลาในการฝึกงาน  

(วัน/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. นายมุฮมัมัด      จงรักศักดิ ์ มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี 5 มิ.ย.60 – 6 ต.ค. 60  
2. นายสุไลมาน     เจริญสุข มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี 5 มิ.ย.60 – 6 ต.ค. 60  
3. นายมูฮ าหมัดซูกีซัน  สะนิโฉง มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี 5 มิ.ย.60 – 6 ต.ค. 60  
4. นางสาวปาตีเมาะ  สน ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 4 ธ.ค.60 – 6 เม.ย.61  
5. นายฮาริส        ดอเลาะ วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 30 ต.ค.60 – 29 ธ.ค.60  
6. นายสาราฟัน    ติพอง วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 30 ต.ค.60 – 29 ธ.ค.60  
7. นางสาวรอฮานี  ดือราโอะ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 15 ธ.ค.60 – 16 ม.ีค.61  
8. นายมูฮมัหมดัฮัมดี  บาเหะ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 15 ธ.ค.60 – 16 ม.ีค.61  
8. นางสาวนัสรีน  มะเอ๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  
9. นางสาวฟารีดาห์  สามะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  

10. นางสาวตัสนมี  เจ๊ะอุบง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  
11. นางสาวนาดีญา  เปาะลิง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  
12. นางสาวอัสมาร์  แม มอ.ปัตตาน ี 1 มิ.ย.61 – 31 ก.ค.61  
13. นางสาวนาซีเราะ  มะแอ มอ.ปัตตาน ี 1 มิ.ย.61 – 31 ก.ค.61  
14. นางสาวอามานี  ตาเยะ มอ.ปัตตาน ี 1 มิ.ย.61 – 31 ก.ค.61  
15. นายณัฐพงศ์  สุวรรโณ วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 12 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  
16. นายณฐปณา  พรหมจันทร ์ วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 12 มี.ค.61 – 4 พ.ค.61  
17. นายอัซมาวีย์  นิสน ิ วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 14 พ.ค.61 – 7 ก.ย.61  
18. นายนุรฮาฟีซี  อาแว วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 14 พ.ค.61 – 7 ก.ย.61  
19. นายฮานาฟี  ต่วนปูเต๊ะ วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี 14 พ.ค.61 – 7 ก.ย.61  
20. นางสาวยามลีะ  เจ๊ะมะ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่ 28 พ.ค.61 – 20 ก.ค.61  
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15. งานการประชุม ก.จ.จ.ปัตตานี จ านวน 11 ครั้ง 

ที ่ เรื่อง ครั้ง เมื่อวันที่ 

1 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 27 ส.ค. 61 เวลา 15.00 น. 
 (ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

2 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตาน ี(ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 24 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

3 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 25 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

4 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 28 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

5 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 12/2561 วันท่ี 19 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

6 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 28 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.  
(ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี) 

7 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 27 ก.พ. 62 เวลา 14.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

8 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 27 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

9 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 24 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

10 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 22 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. (ห้องประชุมอาคาร
ส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

11 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
จ.ปัตตานี (ก.จ.จ.ปัตตานี) 

ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 2 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น.  
(ห้องประชุมอาคารส านักงานกองกิจการสภา อบจ.) 

 

16. งานด้านธุรการ การรับส่งหนังสือ ภายนอก ภายใน และ ก.จ.จ.ปัตตานี  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลักษณะงาน ระยะเวลาตามแผนปฏิบตัิฯ  
ปี 61 

ปริมาณงานตามแผนปฏิบตัิฯ  
ปี 61 

ปริมาณงานท่ี 
ด าเนินการจริง 

1. ทะเบียนรับหนังสือ ภายใน 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 1,529 ฉบับ 1,529 ฉบับ 

2. ทะเบียนหนังสือส่ง ก.จ.จ. 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 57 ฉบับ 57 ฉบับ 

3. ทะเบียนหนังสือรับ ก.จ.จ. 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 104 ฉบับ 104 ฉบับ 

 
 


