
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบ 6 เดือน 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  

อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบ 6 เดือน 

ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง การจัดท าแผนอัตราก าลัง  

 
 มีการด าเนินการ เนื่องการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก - การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- การสรรหาในต าแหน่งสายวิชาการ 
- การสรรหาในต าแหน่งสายปฏิบัติ 

 - มีการด าเนินการสรรหาในต าแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วนต าบลที่
ว่าง 
- มีการด าเนินการสรรหาในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
- มีการด าเนินการสรรหาในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ที่ว่าง 
 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน 
จ านวน  1 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564  ผลดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง (คน) 
ระดับดีเด่น 7 3 
ระดับดีมาก 10 4 

ระดับด ี 1 8 
 

 
 

 

 



 

ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้  
1. หลักสูตร การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2563 และบันทึกบัญชีและการ
จัดท ารายการการเงินแบบใหม่หลังจากปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2563 มีผู้เข้าอบรม
จ านวน 4 ราย ดังนี้  
    ๑. นางสาวเพ็ญศรี  ไชยแดง 
    2. นางสาวกาญดา  อยู่ประเสริฐ 
    3. นางรวงทิพย์  จันทร์แก้ว 
    4. นางพรทิพย์  แก้วสกุล 
2. หลักสูตร  นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ประกันสังคม ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2563  
ณ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ราย ดังนี้  
     1. นางพรทิพย์  แก้วสกุล 
3. หลักสูตร “การรับเงินและการจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate” 
ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2564 – 2 เม.ย. 2564 ณ เมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ราย ดังนี้  
     1. นางพรทิพย์  แก้วสกุล 
3. หลักสูตร “การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วน
หน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยา
เสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่  17 - 20 
ม.ค. 2564 ณ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  มีผู้เข้ารับการอบรม     จ านวน 2 ราย ดังน้ี  



 

ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

 
      1. นางวนิดา  ไชยยาว  

     2. นางมาสือนะ  ดียานนท์ 
4. หลักสูตร “วิถีใหม่ สู่ การยกระดับสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เขต 12”            
ในระหว่างวันที่  11 - 12 มี.ค. 2564 ณ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส   
มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
     นางสุวัจนี  ชื่นบาน 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลของอบต. 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของอบต. ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็น ปัจจุบัน 
โดยมี นางสาวซูไฮด๊ะ  หะยีมะปีเย๊าะ นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 

 

นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน - จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
  
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
 
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 
 

- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล ทุกราย            
จ านวน  18 ราย 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก 
จ านวน 7 ราย  
- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์ เบิกค่าเช่าบ้าน   
จ านวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. นายฮาเซ็ม  ซูเล็ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน เดือนละ 3,0๐๐ บาท 
2. นางสาวกาญดา อยู่ประเสริฐ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน เดือนละ    
3,5๐๐ บาท 
3. นางเปาซียะห ์ มะดีเยาะ นักพัฒนาชุมชน จ านวน เดือนละ 5,0๐๐ บาท 
4. นางสารีนา  ดอเลาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน เดือนละ 5,0๐๐ บาท 
 
 



ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 

 

- จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

อบต.ตันหยงลิมอ จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ พนักจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ จ้าง  

 จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน ส่วน
ต าบลในต าแหน่งที่มีระเบียบฯ ก าหนดให้จ่าย 

- อบต.ตันหยงลิมอ จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลในสาย
งานผู้บริหาร     จ านวน 4 ราย ดังนี้  
๑. นายนครินทร์ อาแว รองปลัดอบต.                 เดือนละ 3,5๐๐ บาท  
๒. นางสาวพนิดา  อินทมล หัวหน้าส านักปลัดอบต.  เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 
๓. นางสาวเพ็ญศร ีไชยแดง ผู้อ านวยการกองคลัง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
๔. นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์และ
ผูกพัน ภายในองค์กร 

- จั ด ให้ มี การจัด อุปกรณ์ ในการท า งานและ 
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความ สะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับพนักงาน  
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานในสังกัดที่สะท้อนภาพการท างาน ของ
องค์กร และเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัด กิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการ ท างาน ตลอดจน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของอบต.ให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
- จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นระยะที่ ก าหนด
เพ่ือได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน 

- อบต.ตันหยงลิมอ จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ในหน่วยงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน  ต าบลอยู่เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน  
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น  
 



 

  จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จะเห็นได้ว่ามีการ      
ด าเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุด
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตาม ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้  

 

                                                                                                                                                    ลงชื่อ..............................................ผู้รายงาน 
                                                                                                                              (นางสาวซูไฮด๊ะ  หะยีมะปีเย๊าะ) 
                                                                                                                              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 

                                                                                                                                                    ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบ 
                                                                                                                                 (นายไซเดน  อาแวเต๊ะ) 

                                                                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 


