
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 
วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

 



 
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง - การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
- การวางแผนก าลังคน 

-ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างแต่มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดปรับปรุงต าแหน่งใหม่  
จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตามประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรบัปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563        
เพื่อรองรับภารกจิของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน 
-มีการด าเนินการวางแผนก าลังคน และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

พบว่าแผนอัตราก าลังจะสิ้นสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจะมีการ
ปรับปรุงแผนอตัราก าลังตามกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในปีถัดไป (2564-
2566) เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจบุัน 
 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัต ิ
 

-มีการด าเนินการรบัโอน (ย้าย) ต าแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วนต าบล
แทนต าแหน่งว่าง ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าฝุายการเงิน สังกัดกองคลัง 
-มีการด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานปฏิบตัิของพนักงานส่วนต าบลทีว่่าง 
ได้แก่ นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

พบว่าได้มีการสรรหาและคัดเลือกครบ
ทุกต าแหน่งแล้ว นอกจากน้ียังไดด้ าเนิน
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสรร
หาและคดัเลือกบุคลากร ไว้ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  

นโยบายดา้นบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนจ านวน 
๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖3  ผลดังนี ้

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 13 1 
ระดับดีมาก ๔ ๑4 
ระดับด ี - 4 

 

 

พบว่า ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 1/2563  
แยกเป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน 17 
รายส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ 
90 ขึ้นไป และพนักงานจ้าง จ านวน 19 
ราย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ    
80-90  และผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 



ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 1 ตลุาคม ๒๕๖3 
ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น ๑7 - 
ระดับดีมาก - 11 
ระดับด ี - 8  

2/2563  แยกเป็นพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 17 รายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดีเด่น ร้อยละ 90ขึ้นไป และพนักงาน
จ้าง จ านวน 19 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดับดีมาก ร้อยละ  80-90   

 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสตูร 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรูเ้กี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี ้
1.หลักสูตร การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีในระบบคอมพิวเตอร์ของอปท.         
ณ กทม. ในระหว่างวันท่ี 6-10 พ.ย. 2562 จ านวน 5 วัน  
มีผู้เข้าอบรมจ านวน  1 ราย ดังน้ี 
๑. นางฮามเีนาะ  นุ้ยผอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2.หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) จ านวน ๑ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวสารีปะ  รอเสะ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
3.หลักสูตร การจัดท ารายงานประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกนัคุณภาพ
ภายในของศพด. รุ่นท่ี 4  ในระหว่างวันท่ี 13-16 มี.ค.2563  ณ โรงแรมบีพี    
แกรนด์ทาวเวอร์  อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 4 ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวฟีรราณี เปาะแมรีซอ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
๒. นางรูซลีา เจ๊ะดอเลาะ ต าแหนง่ ครู 
3. นางสาวรอวียะ  อาดัม ต าแหนง่ ครู  
4. นางสาวตีปือตียะ ดือเลาะ ต าแหน่ง ครู 
 

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
มีการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ท า
ใหก้ารจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม
ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง   
นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีที่ได้เข้ารับการ
อบรมได้ให้มกีารรายงานผลและ
ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้รบัการอบรมแก่
พนักงานทุกคนทราบด้วยแล้ว  

 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของอบต. 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของอบต.ที่สามารถเชื่อขอ้มูลกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็น
ปัจจุบัน โดยมี นางสาวสภุาพร จนัทร์บุญรอด นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการ 

พบว่า เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบมีการ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลูบุคลากรใน
ระบบศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรทอ้งถิ่น
แห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น



ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
http://lhr.dla.go.th/hr/  

นโยบายดา้นสวสัดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

- มีผู้ทีเ่กษียณราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖3 จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นางนันทาวดี ศรีหิรญั ต าแหน่ง ครู 
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล ทุกราย จ านวน 
 ๑๗  ราย 
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธ์ิเบิก 
จ านวน  6 ราย 
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มสีิทธ์ิเบิกคา่เช่าบ้าน 
จ านวน ๔ ราย ดังน้ี 
๑.นางสาวสุดสาย  แดงดี   ปลัดอบต.      จ านวน เดือนละ 4,0๐๐ 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 
5.นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวนเดือนละ 3,500 
บาท 
6.นางฮาซลูีนา วุฒิงาม นักจัดการงานท่ัวไป จ านวน เดือนละ 5,000 บาท 
 

พบว่าด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
ของพนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้านเบิกจ่าย
ตามที่ได้จ่ายจริง  เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเครง่ครัด 
แล้วและไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต 
หรือการตรวจสอบพบการทุจรติจาก
หน่วยงานตรวจสอบ 

 -จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

-จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ทุกคนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่
ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ 
 
 
 

 -จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรบัพนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งท่ีมีระเบียบฯ ก าหนดให้
จ่าย 

-อบต.มูโนะจดัให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหาร 
จ านวน 9 ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวสดุสาย  แดงดี           ปลัดอบต.           เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวรอกาย๊ะ มะยูนุ          รองปลัดอบต.       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางสาววิมล หนุรตัน์             หัวหน้าส านักปลดั  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔. นางฮามเีนาะ  นุ้ยผอม           ผอ.กองคลัง         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่
ถูกต้องจากหน่วยตรวจสอบ 

http://lhr.dla.go.th/hr/


๕. นายฮาเร็ช  ยูโซะ๊                 ผู้อ านวยการช่าง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๖. นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน    ผอ.กองการศึกษา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๗. นายไซนัล นิรมาณกลุ            ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เดือนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
๘. นายประดิษฐ์  ทองดี             ผอ.กองสวัสดิการสังคม เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
9. นางวรรณา ชูประดิษฐ ์          หัวหน้าฝุายการเงิน  เดือนละ 1,500 บาท  

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนกังาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน  
ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของอบต.ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นระยะที่
ก าหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการท างาน 

-จัดให้มีการจดัหาวสัดุส านักงาน ครุภณัฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร 
ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในหน่วยงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การท าอาหารมารับประทานร่วมกัน 
การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น 
 

พบว่าผลจากการสร้างความสัมพนัธ์และ
ผูกพันในองค์กรท าให้ภาพรวมการ
ประเมินในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาของ
บุคลากรมีความสุขมากกับการท างานใน
หน่วยงาน 

 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกเนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคโควดิ – 19 อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พบว่าผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ในระดับที่ต่ า เห็นควรพัฒนา
พนักงานจ้างให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น 

2. การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน 
3. สร้างบรรยากาศในการท างานจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความสุขกับการท างานในหน่วยงาน 
4. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหป้ฏิบัติตามค าสั่ง หรือประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 



 

จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้ก าหนด
ไว้ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตาม
ภารกิจและหน้าท่ีของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 
                                                                                           ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน 

                                                                                          (นางสาวสุภาพร  จันทร์บญุรอด)                                                                                               
                                                                                                                                                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 


