
 
รายงานผลการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก -การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 
 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงาน
ส่วนต าบลว่าง 
-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงานปฏิบัติของพนักงานส่วน
ต าบลว่าง 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 

ระดับดีเด่น ๙ ๔ 
ระดับดีมาก ๔ ๑ 
ระดับดี ๑ ๑๔ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๑๖ ๒ 
ระดับดีมาก ๑ ๕ 
ระดับดี ๐ ๑๒  

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตร 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร การตรวจสอบความถูกต้องและการฝึกท าบัญชีตามแบบท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 
๑๖ - ๑๘ พ.ย. ๖๑  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์   อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจ านวน  ๔ ราย ดังนี ้
๑. นางสุภาวดี           พรหมสกุล    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางรอวียะ            อาดัม          คร ู
๓. นางสาวตีปือตียะ     ดือเลาะ       คร ู
๔. นางรูซีลา              เจ๊ะดอเลาะ   ครู 
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดท าบัญชีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑. นางสุภาวดี   พรหมสกุล    นักวิชาการศึกษา 
หลักสูตร การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้สอดคล้องกับ
การยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือของ อปท.และรายงานการเงินประจ าปี 
๒๕๖๒ พร้อมเอกสารประกอบข้อมูลทรัพย์สินเตรียมความรองรับการ
จัดท าบัญชี ตามมาตรฐานภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ 
ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์       



อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม         ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒. นางสาวฮาตีปะ  ผดุง           คนงานทั่วไป 
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการ
ช่าง หลักสูตรการค านวณราคากลางก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ 
พ.ย.๖๑ ณ โรงแรม บีพี แกรน ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
๑.นายซูกปิลี   เจะแล  นายช่างโยธา 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของเทศบาล 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลที่สามารถเชื่อ
ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวสุภาพร จันทร์บุญรอด        
นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน -จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

-อบต.มูโนะยังไม่มีผู้ทีเ่กษียณราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
-อบต.มูโนะจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล  
ทุกราย จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๗  ราย 
-อบต.มูโนะจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิ์เบิก จ านวน  ๑๒  คน 
-อบต.มูโนะจัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 



๑.นางสาวสุดสาย  แดงดี                     จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๒.นายวิทยา  วรรณทอง  นิติกร             จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓.นางสาวสารีปะ  รอเสะ นักวิชาการพัสดุ จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔.นายประดิษฐ์ ทองดี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
จ านวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 -จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

-อบต.มูโนะจัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 

 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ ก าหนดให้
จ่าย 

-อบต.มูโนะจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงาน
ผู้บริหาร จ านวน ๘ ราย ดังนี ้
๑.  นางสาวสุดสาย  แดงดี   ปลัดอบต.           เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
๒.  นางสาวรอกาย๊ะ มะยูนุ  รองปลัดอบต.       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓.  นางสาววิมล หนุรัตน ์    หัวหน้าส านักปลัด  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔.  นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม   ผอ.กองคลัง         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.  นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ         ผู้อ านวยการช่าง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๖.  นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๗.  นายไซนัล นิรมาณกุล  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
๘.  นายประดิษฐ์  ทองดี   ผอ.กองสวัสดิการสังคม เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นระยะที่ก าหนด
เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

-อบต.มูโนะจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในหนว่ยงานอยู่เป็น
ระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการยังครบทุก

นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนอง

ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดอบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 


