
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
ท่ี ยล 73401/-           วันท่ี    1    ตุลาคม    2564 
เรื่อง    รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ 
          พ.ศ.2564    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
 

  ตามท่ีสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ ไดดําเนินการประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการสรรหา 
บรรจุ และการแตงตั้งบุคลากร นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นโยบายสงเสรมิจริยธรรมและคุณธรรมในองคกร น โย บ า ย ด า น ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ส า ย อ า ช ีพ  และน โ ย บ า ย ด า น ก า ร
พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต แ ล ะ ส ว ัส ด ิก า ร  
 
  

  บัดนี้  ไดดําเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ จึงขอรายงานการดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563-
กันยายน  2564 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอมบันทึก
ขอความนี้ 
           

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

             ลงชื่อ................................................ผูเสนอรายงาน 
                       (นางสาวสากินะ  เลาะแมหอ)     
                               เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน 
ความเห็นของหัวหนาสวน 
                                                                                                                         . 

          
                        (นางสาวนาปเสาะ ละสุสามา)     
                                        หัวหนาสํานักปลัด   
           

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
                                                                                                                         . 

          
                           (นายนฤเบศร   แกวกูล)     
                             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ   
ความเห็นของประธานกรรมการ 

                                                                                                                        . 
           

                          (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี)     
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ   



 

รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.กาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564) 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

1.ดานการสรรหา 
   1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป 

 
-เพ่ือกําหนดโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
งานของอบต.กาลอ 

 
-แผนอัตรากําลัง 3 ปและ
แผนอัตรากําลังฉบับปรับปรงุ
ของอบต.กาลอ อ.รามัน จ.
ยะลา 

 
-ดําเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหนง
ใหเหมาะสมกับภารกิจของแตละ
สวนราชการ 

 
-มีการกําหนดตําแหนงเพ่ิม 
เนื่องจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับอัตรากําลังเดิมท่ีมี
อยู 

  1.2 การดําเนินการตามแผนการ
สรรหาขาราชการและพนักงานจาง 

-เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
อัตรากําลังหรือทดแทนอัตรากําลัง
ท่ีลาออก เกษียณอายุ หรือโอนยาย 

-จํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 

-รายงานตําแหนงสายท่ัวไปและ
วิชาการใหจังหวัดทราบเพ่ือขอให 
กสถ.ดําเนินการสอบแขงขัน 
-ดําเนินการรับโอน(ยาย) 
พนักงานอบต.ในกรอบอัตรา
ท่ีวาง 

-มีการวิเคราะหและวางแผนการ
ดําเนินการลวงหนาเนื่องจากการ
สรรหาตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

2.ดานการพัฒนา 
   2.1 การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปและดําเนินการ
ตามแผนฯใหสอดคลองตามความ
จําเปน 
 
 
 

 
-เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู 
ความสามารถและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุก
สายงานและทุกระดับ 
 

 
-แผนพัฒนาบุคลากร 
-ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอบต.และ
พนักงานจางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

 
-จัดโครงการฝกอบรมภายใน
หนวยงานและดําเนินการจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมตาม
สายงาน 

 
-เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กอน/หลัง การพัฒนาบุคลากร 
พบวาพนักงานท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเขาใจกระบวนการ
ทํางานและเกิดขอผิดพลาดใน
การทํางานนอยลง 
 



 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

   2.2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอบต.และ
พนักงานจาง 

-เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
และระดับคะแนนเม่ือสิ้นรอบ
การประเมิน 

-จัดทําบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติงานระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบัญชา เพ่ือกําหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดดังกลาว 

-ผูบังคับบัญชาทราบถึงระดับผล
การปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและดําเนินการ
พัฒนาตามความเหมาะสม 

3.ดานการธํารงรักษาและแรงจูงใจ 
   3.1 จัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายงาน 
 
 
   3.2 จัดใหมีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการอยางเปนธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได 

 
 
-เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนา สามารถเลื่อนระดับ 
สอบเปลี่ยนสายงานไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
-เพ่ือยกยองชมเชย บุคลากร ผูมีผล
การประเมินในระดับดีเดน และ
กระตุนจูงใจบุคลากรทุกคนใน
หนวยงาน 

 
 
-บุคลากรสามารถเลื่อน
ระดบั/สอบเปลีย่นสายงาน
เปนไปตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
-การเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
ประกาศรายชื่อผูมีผลการ
ประเมินในระดับดีเดน 

 
 
-หนวยงานมีการประชาสัมพันธ
เสนทางความกาวหนาในสายงาน
ใหบุคลากรทราบ พรอมท้ัง
แนะนํา ใหคําปรึกษา 
-พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานอบต.อยางโปรงใสและ
เปนธรรม 

 
 
-ผูรับผิดชอบสามารถชวยเหลือ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
พนักงานท่ีมาติดตอไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง 
-บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางาน
และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถรักษาคนดี
คนเกงจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

4.ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยขาราชการ 
   4.1 จัดทําประมวลจรยิธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ินและ
ขอบังคับอบต.กาลอ ดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
 
-เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใสใหบรกิารประชาชนทุกคน
อยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

 
 
-ไมมีการรองเรียนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 
 
-ประชาสัมพันธประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน 
และขอบังคับอบต.ดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถ่ินใหบุคลากรทุกคนทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 
 
-ความมีคุณธรรม จรยิธรรมของ
บุคลากรสงผลตอภาพลักษณของ
องคกร 

 
ปญหาและอุปสรรค 
-การโอนยายของบคุลากรบางครั้งไมมีการวางแผน/เตรียมการไวลวงหนา เชน การโอนยายกลับภูมิลําเนา ทําใหหนวยงานอาจขาดบุคลากรในการดําเนินงานอยางตอเนื่องหรือการ
รับชวงการดําเนินงานตออาจไมมีประสิทธิภาพมากพอ 
 
 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
-สงเสริมใหบุคลกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานซ่ึงกันและกันภายในสํานัก กอง และมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเปนอัตราวางไดอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม



 
 


