
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลมิอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 



แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง - การจัดท าแผนอัตราก าลัง  

– การวางแผนก าลังคน 
 
 
 
 

 

- ไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างแต่มีการปรับปรุง
แผนอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนด
ปรับปรุงต าแหน่งใหม่ จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ ตาม
ประกาศใช้แผน อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2564-
2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เพ่ือ
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้อง กับส่วนราชการ
ในปัจจุบัน  
- มีการด าเนินการวางแผนก าลังคน และได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังตามกรอบ อัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การ บริหารส่วนต าบลในปี
ถัดไป (2564- 2566) เพ่ือรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน
ให้ สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
 
 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างทุกคน จ านวน  ๒ ครั้ง 
ดังนี้  

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3 ผลดังนี้ 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน 

ต าบล (คน 
พนักงานจ้าง 

(คน) 
ระดับดีเด่น 7 2 
ระดับดีมาก 10 5 

ระดับด ี 1 8 
 

 



 

 

ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
   

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖4 
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน 

ต าบล (คน) 
พนักงานจ้าง 

(คน) 
ระดับดีเด่น 18 2 
ระดับดีมาก  5 

ระดับด ี  8 
 
 

 
 

 

พบว่า ผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน ต าบล
และพนักงานจ้างครั้งที่ 1/2564 แยกเป็น
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 18 รายส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป และ
พนักงานจ้าง จ านวน 15 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 80-90 และผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างครั้งที่ 2/2564 แยกเป็นพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 18 รายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ดีเด่น ร้อยละ 90ขึ้นไป และพนักงานจ้าง  
จ านวน 15 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับดีมาก 
ร้อยละ 80-90 

นโยบายบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จั ดส่ งพนักงานส่ วนต าบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ในหลักสูตร ต่าง ๆ 
เ พ่ือ พัฒนาให้ มี คว ามรู้ เ กี่ ย วกั บ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ดังนี้ 1. 
หลักสูตร การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2563 
และบันทึกบัญชีและการจัดท ารายการการเงินแบบ
ใหม่หลังจากปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ ในระหว่างวันที่ 30 
ต.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2563 จ านวน 3 วัน มีผู้เข้า
อบรมจ านวน 4 ราย ดังนี้  
    ๑. นางสาวเพ็ญศรี  ไชยแดง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ครบถ้วน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่
ได้เข้ารับการ อบรมได้ให้มีการรายงานผลและ 
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมแก่ พนักงาน
ทุกคนทราบด้วยแล้ว 



ประเด็นนโยบาย/ แผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. นางสาวกาญดา  อยู่ประเสริฐ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     3. นางรวงทิพย์  จันทร์แก้ว 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
     4. นางพรทิพย์  แก้วสกุล 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2. หลักสูตร นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่
สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปี 
2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2563 
ณ เมืองนราธิวาส จ านวน 3 วัน มีผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 1 ราย ดังนี้  
     1. นางพรทิพย์  แก้วสกุล 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 
 
 
 

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของอบต. 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของ
อบต.ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับกรม ส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูล
อย่ างสม่ า เสมอเป็น  ปัจจุบัน โดยมี          
นางสาวซูไฮด๊ะ  หะยีมะปีเย๊าะ นักทรัพยากร
บุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการ 

พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการ ด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรใน ระบบศูนย์บริการ

ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น 

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

นโยบายด้านสวัสดิการและ ผลตอบแทน - จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
  
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
 

- จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ทุกราย จ านวน 18 ราย 
- จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิก จ านวน 7 ราย  

พบว่าด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ของ
พนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้านเบิกจ่าย ตามท่ีได้จ่าย

จริง เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แล้วและไม่พบข้อ

ร้องเรียนการทุจริต หรือการตรวจสอบพบการ
ทุจริตจาก หน่วยงานตรวจสอบ 

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

- จัดให้มีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑. นายฮาเซ็ม  ซูเล็ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน เดือนละ 3,0๐๐ บาท 
2. นางสาวกาญดา อยู่ประเสริฐ  เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จ านวน เดือนละ 3,5๐๐ บาท 
3. นางเปาซียะห์  มะดีเยาะ นักพัฒนาชุมชน 
จ านวน เดือนละ 5,0๐๐ บาท 
4. นางสารีนา  ดอเลาะ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จ านวน เดือนละ 5,0๐๐ บาท 

 

 - จัดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
แก่ พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 

จัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนที่เข้า
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  ก า หนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และ พนักจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 
๒๕๕๘ จ้าง  

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบฯ 
ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่ ถูกต้องจากหน่วย

ตรวจสอบ 

 จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ
พนักงาน ส่วนต าบลในต าแหน่งที่มี
ระเบียบฯ ก าหนดให้จ่าย 

- อบต.ตันหยงลิมอ จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนต าบลในสายงานผู้บริหาร     
จ านวน 4 ราย ดังนี้  
๑. นายนครินทร์ อาแว รองปลัดอบต.  
    เดือนละ 3,5๐๐ บาท  
๒. นางสาวพนิดา  อินทมล หัวหน้าส านักปลัด 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบฯ 
ไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายที่ไม่ ถูกต้องจากหน่วย

ตรวจสอบ 
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นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์และผูกพัน 
ภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
- จั ด ให้ มี การจั ด อุปกรณ์ ในการ
ท างานและ กระบวนการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความ สะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน  
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ พนักงานในสังกัดที่สะท้อน
ภาพการท างาน ขององค์กร และ
เพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันจัด กิจกรรม 
และเ พ่ือสร้ างบรรยากาศในการ     
ท า ง าน  ตลอดจนเป็นการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดี ของอบต.ให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
- จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็น
ระยะที่  ก าหนดเ พ่ือได้ ให้
ข้ อ เสนอแนะและความ คิด เห็ น
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน 

    อบต. เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
๓. นางสาวเพ็ญศร ีไชยแดง ผู้อ านวยการกองคลัง         
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
๔. นายชัยยุทธ์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง  
    เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 
จัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 
ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
- มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning 
day ในหน่วยงานอยู่เป็นระยะ ๆ  
- มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใน  
ต าบลอยู่เป็นระยะๆ  
- จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุก
ต้นเดือน  
- จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ 
ที่จ าเป็น  
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น 
การท า อาหารมารับประทานร่วมกัน การจัดงาน
ปีใหม่ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่าผลจากการสร้างความสัมพันธ์และ 
ผูกพันในองค์กรท าให้ภาพรวมการ ประเมิน
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของ บุคลากรมีความสุข
มากกับการท างานใน หน่วยงาน 

 



 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่ว ยงานภายนอก
เนื่องจากมีการ ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
1. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พบว่าผลการประเมินของพนักงานจ้างอยู่ในระดับที่ต่ า เห็น
ควรพัฒนา พนักงานจ้างให้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดส่งไปอบรม เป็นต้น  
2. การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานควรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน  
3. สร้างบรรยากาศในการท างานจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขกับการท างานในหน่วยงาน  
4. กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  
  จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จะเห็นได้ว่ามีการ      
ด าเนินการครบถ้วนทุกนโยบายที่ได้ก าหนด ไว้ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุด
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นท่ีตาม ภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นท่ีมีพระราชบัญญัติก าหนดไว้  

 

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


