
 
 

 

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 
วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง - การจัดทำแผนอัตรากำลัง 
- การวางแผนกำลังคน 

-มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกจิขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดปรับปรุงตำแหน่งใหม่  
จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามประกาศใช้แผน
อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรบัปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564        
เพื่อรองรับภารกจิของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง
กับส่วนราชการในปัจจุบัน 
-มีการดำเนินการวางแผนกำลังคน และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

พบว่ามีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังตาม
กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (2564-
2566) เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจบุันแล้ว 
-ไม่พบปัญหาปละอุปสรรคจากกิจกรรม
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 

นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 

-การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
-การสรรหาในตำแหน่งสายปฏิบัต ิ
 

- มีการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง 
ได้แก่  หัวหน้าฝา่ยการเงินและบญัชี  สังกัดกองคลัง 
- มีการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานปฏิบตัิของพนักงานส่วนตำบลทีว่่าง 
ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

พบว่าได้มีการประกาศรับโอน (ย้าย) 
และขอใช้บัญชี ในตำแหน่งท่ีว่างแล้ว 
นอกจากน้ียังได้ดำเนินจัดทำประกาศ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากร ไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้ว หากยังมตีำแหน่งที่ยังว่าง 
ให้ผู้รับผิดชอบรับโอนและขอใช้บัญชี 
-พบปัญหาและอุปสรรคในการรับโอนใน
ตำแหน่งท่ีว่างยังไม่มผีู้มาบรรจุแตง่ตั้ง 

นโยบายดา้นบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

-ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
-โครงการเชิดชูเกยีรติพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบลมู
โนะ ผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดเีด่น  
ประจำปี 2565 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนจำนวน 
๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖5 ดังนี ้

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนตำบล(คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 17 7 
ระดับดีมาก 1 16 
ระดับด ี - - 

 

 
 
 

พบว่า ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 1/2565 
แยกเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 18 
ราย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีเด่น รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป และพนักงานจ้าง จำนวน 23 
ราย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีมาก รอ้ยละ    
80-90  และผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างครั้งท่ี 
2/2565 แยกเป็นพนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 18 รายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 



 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี 1ตลุาคม ๒๕๖4 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนตำบล(คน) พนักงานจ้าง(คน) 
ระดับดีเด่น ๑6 5 
ระดับดีมาก 2 15 
ระดับด ี - - 

 
-จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ ผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบตัรเชดิชูเกรียติให้แก่พนักงาน 
จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวชภรณ์  ทองอ่อน ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลมโูนะซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย 

 
ดีเด่น ร้อยละ 90ขึ้นไป และพนักงาน
จ้าง จำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดับดีมาก ร้อยละ  80-90   
- เห็นควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการของพนักงานจ้าง
เพื่อให้มีผลการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในระดับท่ี
ดีขึ้น 
- พบว่ามีการสรา้งขวัญและกำลังใจให้กับ
พนักงานส่วนตำบลในการสรรหาคนดีคน
เก่งของพนักงานส่วนตำบลผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชน มีการกำหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกาศรบั
สมัคร มีคณะกรรมการคัดเลือก และได้
ประกาศเชิดชูเกยีรติพนักงานแล้ว 
-การคัดเลือกผูไ้ด้รับการเชิดชูเกยีรติให้
คำนึงถึงความยุติธรรมและความโปร่งใน
และตรวจสอบได้  
- ไม่พบปัญหาและอุปสรรคจากการ
ดำเนินนโยบายด้านบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดส่งพนักงานส่วนตำบลและพนกังานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูใ้นหลักสูตร 
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีความรูเ้กี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี ้
1.หลักสูตร เทคนิคการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 
และการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ในระบบ E-plan การ
เชื่อมโยง ระบบ EMENSCR ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในระหว่างวันท่ี 28 – 30 มกราคม  2565 จำนวน 3 วัน 
มีผู้เข้าอบรมจำนวน  1 ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูนุ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. 
2.หลักสูตร การบูรณาการฐานข้อมูลสวสัดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และการเตรยีมความพร้อม การบริหารงานสวสัดิการสังคมตามนโยบาย
รัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ โรงแรม ศิวา  รอยัล อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง   
ในระหว่างวันท่ี 21 – 24 มกราคม 2565 
จำนวน 4 วัน มีผู้เข้าอบรมจำนวน  1  ราย ดังน้ี 
๑. นายประดิษฐ์  ทองดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 
3.หลักสูตร การจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่าย งบประมาณของ อปท. (E-Plan) ปีงบประมาณ 2565 
ณ โรงแรม  เดอะรอยัลริเวอรโ์อเตล็ กรุงเทพ  ในระหว่างวันท่ี 4 – 7 กรกฎาคม
2565 จำนวน 4 วันมีผูเ้ข้าอบรมจำนวน  2  ราย ดังน้ี 
๑. นางสาววิมล  หนุรัตน์ ตำแหนง่ หัวหน้าสำนักปลดั 
2. นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูนุ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. 
4.หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปดิบัญชี 2565 การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในระบบบันทึกบญัชีของ อปท. (E-lass) เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเพื่อจดัทำงบประมาณการเงินรวมประจำปี 
2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ในระหว่าง
วันท่ี  2 – 5 กันยายน  2565 จำนวน 4 วัน มีผู้เข้าอบรมจำนวน  1 ราย ดังนี ้
๑. นางฮามเีนาะ  นุ้ยผอม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 

-ปัญหาและอุปสรรค พบว่าในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2564 มีการแพร ่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ทำให้การ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ข้อเสนอแนะ หลังจากเจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้เข้า
รับการอบรม ให้มกีารรายงานผลและ
ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้รบัการอบรมแก่
พนักงานทุกคนทราบด้วย  



5. หลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการบนัทึกบัญชี การปรับปรุงบญัชีการทำงบการเงินของ
หน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
การโอนสินทรัพย์และการจำหน่วยสินทรัพย์  ในระหวา่งวันท่ี 18 – 20 กุมภาพันธ์ 
2565  ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา มีผูเ้ข้า
อบรม  จำนวน 1 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวฟีรราณี  เปาะแมรีซอ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของอบต. 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของอบต.ที่สามารถเช่ือข้อมูลกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสมำ่เสมอเป็น
ปัจจุบัน โดยมี นางสาวสภุาพร จนัทร์บุญรอด นักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ 

พบว่า เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบมีการ
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมลูบุคลากรใน
ระบบศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรทอ้งถิ่น
แห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
http://lhr.dla.go.th/hr/ 
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคดำเนินการ
จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์บริการข้อมลูบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ 

นโยบายดา้นสวสัดิการและ
ผลตอบแทน 

-จัดให้มีบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
-จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
-จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน 

- จัดให้มีสวัสดิการคา่รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ทุกราย จำนวน 
 ๑8  ราย 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลทีม่ีสิทธ์ิเบิก
จำนวน 8 ราย 
- จัดให้มีสวัสดิการคา่เช่าบ้านให้กบัพนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธ์ิเบิกคา่เช่าบ้าน 
จำนวน 6 ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวสดุสาย  แดงดี   ปลัดอบต.จำนวน เดือนละ 4,0๐๐ บาท 
๒. นายวิทยา  วรรณทอง  นิติกร             จำนวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางสาวสารีปะ  รอเสะ นักวิชาการพัสดุ จำนวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔. นายประดิษฐ์ ทองดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการจำนวน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
5. นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวนเดือนละ 
3,500 บาท 
6. นางฮาซลูีนา  วุฒิงาม  นักจัดการทั่วไป  จำนวน เดือนละ 5,000 บาท 

พบว่าด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
ของพนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้านเบิกจ่าย
ตามที่ได้จ่ายจริง  เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเครง่ครัด 
แล้ว 
-ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจรติ หรือการ
ตรวจสอบพบการทุจรติจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

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


 -จัดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวแก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง 

-จัดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ทุกคนท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง            
และพนักจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
-ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายทีไ่ม่ถูกต้องจาก
หน่วยตรวจสอบ 
 

 -จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งสำหรบัพนักงาน
ส่วนตำบลในตำแหน่งท่ีมีระเบียบฯ กำหนดให้
จ่าย 

-อบต.มูโนะจดัให้มีเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลในสายงานผู้บริหาร 
จำนวน 9 ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวสดุสาย  แดงดี   ปลัดอบต.           เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวรอกาย๊ะ มะยูนุ  รองปลัดอบต.       เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางสาววิมล หนุรตัน์     หัวหน้าสำนักปลดั  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๔. นางฮามเีนาะ  นุ้ยผอม   ผอ.กองคลัง         เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๕.นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะผู้อำนวยการชา่ง    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 ชูประดิษฐ์           หัวหน้าฝ่ายการเงิน  เดือนละ 1,500 บาท  

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
- ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายทีไ่ม่ถูกต้องจาก
หน่วยตรวจสอบ 

นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

-จัดให้มีการจดัอุปกรณ์ในการทำงานและ
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนกังาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร และเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกนัจัด
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของอบต.ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นระยะที่
กำหนดเพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปญัหา อุปสรรคในการทำงาน 

- จัดให้มีการจดัหาวัสดุสำนักงาน ครุภณัฑ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร 
ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
- มีการจัดทำกิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในหน่วยงานอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
- มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีในตำบลอยู่เป็นระยะ ๆ 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
- จัดกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนกังาน เช่น การ
ทำอาหารมารับประทานร่วมกัน การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น 
 

พบว่าผลจากการสร้างความสัมพนัธ์และ
ผูกพันในองค์กรทำให้ภาพรวมการ
ประเมินในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาของ
บุคลากรมีความสุขมากกับการทำงาน  
ในหน่วยงาน 
ไม่พบว่ามีปญัหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินการตามนโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

 

  



 
ข้อมูลสถิตดิ้าน
ทรัพยากรบุคคล 

- อัตรากำลังทั้งสิ้น  22 ตำแหน่ง 
- มีผู้ดำรงตำแหน่ง  18  อัตรา 
- ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง 

-  มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน  2  ตำแหน่ง  
2 อัตรา  ดังนี ้
  1.  นางสาวณัฐณิชา ขาวกริบ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  2.  นายคมเดช  สุวรรณชะนะ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
-  มีการโยกย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน  3  ตำแหน่ง  3  อัตรา ดังนี้ 
  1 .นายวิทยา  วรรณทอง  ตำแหน่งนิติกร  โอนไปดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    ใน
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อบต.หินเหล็กไฟ  อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีีขันธ ์
  2. นางวรรณา  ชูประดิษฐ์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน โอนไปดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  อบต.บาโร๊ะ  อ.ยะหา จ.ยะลา 
3. นายกรกฎ  ภูวนานนท์  ตำแหน่งนิติกร  รับโอนมาจาก อบต.วังบาล  อ.หล่มเก่า  จ.
เพชรบูรณ์    

- มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้า
รับการฝึกอบรม  จำนวน 13 
ตำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรม 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกเนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคโควดิ – 19 อย่างต่อเนื่อง 
 2. พบปัญหาและอุปสรรคในการรบัโอนในตำแหน่งที่ว่างยังไม่มผีู้มาบรรจุแต่งตั้ง 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างพบว่าผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ในระดับที่ต่ำ เห็นควรพัฒนาพนักงานจ้างให้มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น 

2. การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน 
3. สร้างบรรยากาศในการทำงานจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานในหน่วยงาน 
4. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ 

ทำให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจ
และหน้าท่ีของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 

           ลงช่ือ          ผู้รายงาน 
     นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด) 

                                                                                                                              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


