
 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย 

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
(รอบ  6  เดือนแรก  1  ตุลาคม  2564  ถึง  31  มีนาคม  2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



๑ 
 

คํานํา 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําป  
พ.ศ. 2565 – 2568  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มกราคม  2565  ประกอบดวยประเด็น  การวางแผนกําลังคน  
การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  การพัฒนา
บุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสงเสรมิจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  การสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือเปนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาขององคกร  รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย  นั้น 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย  
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  รอบ  6  เดือนแรก  (1  ต.ค. 2565 – 31  
มี.ค. 2565)  เสนอตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล  และประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานใหทราบโดยท่ัวกัน 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  รายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  และผูสนใจ
คนควาหาความรู  และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําตองขออภัยไว  ณ  ท่ีนี้ดวย 
 

นายสุนทร  ศิริภาค 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

4  เมษายน  ๒๕๖5 
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๑. การวางแผนกําลังคน 
1.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดทบทวนโครงสรางสวนราชการและแผนอัตรากําลัง  3  ป  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑)  พ.ศ. 2564  มี  6  สวนราชการ  
ไดแก  สํานักปลัด  อบต.,  กองคลัง,  กองชาง,  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  หนวยตรวจสอบภายใน  
และกองสงเสริมการเกษตร  โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  มีกรอบอัตรากําลังท้ังหมด  ๓8  อัตรา  มีคน
ครองตําแหนง  ๓2  อัตรา  วาง  6  อัตรา 

1.2  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดทบทวนโครงสรางสวนราชการและตรวจสอบภาระคาใชจาย
ดานบุคลากรตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  (ไมเกินรอยละ  40)  
ประกอบการเสนอขอกําหนดฝายหรือกลุมงาน  ในสังกัดกองคลัง  จํานวน  2  ฝาย/กลุมงาน  เพ่ือรองรับผูสอบ
คัดเลือกไดในตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง)  โดยตามหลักเกณฑตองมี
ภาระคาใชจายดานบุคลากรไมเกินรอยละ  35  และความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 

1.3  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดเตรียมการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง  พ.ศ. ๒๕๖5  แทนตําแหนงท่ีวาง  ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  สังกัดกองชาง  จํานวน  2  อัตรา  
ในชวงปลายเดือนมีนาคม  2565  โดยวางแผนการประกาศและสอบคัดเลือกในเดือน  เมษายน  2565  นี้ 

๒. การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
2.1  ตามแผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2565  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดกําหนดการ

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖5  ไวในชวงไตรมาสท่ี  3  หรือชวงเดือน  
เมษายน – มิถุนายน  2565 

๓. การบรรจแุละแตงตั้งบุคลากร 
3.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดออกคําสั่งท่ี  63/2565  ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2565  

ลงโทษไลออกจากราชการ  ผูดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน)  เนื่องจาก
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  โครงการจัดซ้ือวัสดุหินคลุก  ของเทศบาลตําบลบานยาง  อําเภอลําทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  (สังกัดเดิม)  ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ  เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได  ตามขอ  7  วรรคสาม  และขอ  85  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย  พ.ศ. 2558       
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  ในการประชุมครั้งท่ี  12/2564  เม่ือวันท่ี  24  
ธันวาคม  2564  ไดมีมติใหลงโทษไลออกจากราชการ 

3.2  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประชาสัมพันธรับโอน  (ยาย)  ขาราชการหรือพนักงาน    
สวนทองถ่ิน  ตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูปฏิบัติท่ีวาง  ท่ีสามารถดําเนินการสรรหาไดเองตามท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด  ตามประกาศลงวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2565  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้ 

1) สายงานผูบริหาร  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  เลขท่ีตําแหนง  
๒๐-๓-๐5-๒๑๐3-๐๐๑  จํานวน  1  อัตรา  ภายใน  60  วัน  นับแตวันท่ีตําแหนงวาง  (วาง  1  ก.พ. 2565)  
โดยตองสงเรื่องถึงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  ภายในวันท่ี  1  เมษายน  2565  
ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการสงเรื่องเสนอขอความเห็นชอบรับโอน  (ยาย)  จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  แลว 

/2)  สานงาน... 



๔ 
 

2) สายงานผูปฏิบัติ  ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง   
๒๐-๓-12-32๐5-๐๐๑  จํานวน  1  อัตรา  สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2565  
ยังไมมีผูสงเรื่องการโอน  (ยาย) หรือติดตอมา  เพราะตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
เปนตําแหนงท่ีขาดแคลน 
 
๔. การพัฒนาบุคลากร 

4.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2564–2566  
และแผนการจัดการความรู  (KM)  โดยไดดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

1)  พิจารณาจัดสงพนักงานสวนทองถ่ินเขารับการฝกอบรม  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี  
31  มีนาคม  2565  จํานวน  12  สายงาน  (ขาราชการ  19  สายงาน  ไมรวมลูกจางประจําและพนักงานจาง)  
คิดเปนรอยละ  63.16  (รวมอบรมออนไลน  3  สายงาน)  เนื่องจากไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค 
โควิด - 19  จึงไดเขารับการฝกอบรมนอย 

2)  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงาน  ลูกจาง  สมาชิกสภา  
อบต.  และผูนําชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 25๖5  ระหวางวันท่ี  28  กุมภาพันธ – 1  มีนาคม  2565  จํานวน  40  คน  ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อบต. ภูหลวง  www.phuluang.go.th      หนาแรก   
หัวขอขาวกิจกรรม  เม่ือวันท่ี  7  มีนาคม  2565  ตามรูปภาพการดําเนินโครงการ  ดังนี้ 
 

  
รับฟงการบรรยายพิเศษเก่ียวกับความเปนมา  และบทบาทหนาท่ีของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช 

 

  
การเดินเทาศึกษาเสนทางธรรมชาติดานสิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศวิทยาปาเขตรอน  (ปาดิบแลงและปาเต็งรัง)  

ณ  ปาธรรมชาติสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช  ต.อุดมทรัพย  อ.วังน้ําเขียว  จ.นครราชสีมา 
เม่ือวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2565 

/ศึกษาดูงาน... 

http://www.phuluang.go.th/
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ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากพืชและสัตว  เพ่ือพัฒนาผลติภณัฑชุมชน  (ตมอ่ึงกระปอง) 

และการทําการเกษตรแบบชีววิถี 

  
การประยุกตใชเครื่องมือทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลติและลดตนทุนการเกษตร  (เครื่องพนละอองนํ้า)  การจัดการฟารมเลี้ยงสตัว  

(ฟารมเลีย้งวัวเน้ือ)  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  เมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2565 
 

  
เยี่ยมชมจดุชมวิว  เรือนจําช่ัวคราวเขาเข่ือนลั่น  (เรือนจํากลางคลองไผ)  และอางเก็บนํ้าเขายายเท่ียง 

ต.ลําตะคลอง  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  เมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2565 

   
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนกาแฟอราบิกาและมะคาเดเมยี  แบบประชาอาสาบานดงมะไฟ 

หมูท่ี  8  ต.มะเกลือใหม  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสมีา  เมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2565 
/5. การประเมิน... 



๖ 
 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จํานวน  3  เรื่อง  ประกอบดวย 
1)  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  2564 
2)  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖5  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  2564 
3)  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  สายงานการสอน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประกาศ  ณ  
วันท่ี  27  กันยายน  2564 

5.2  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดแจงใหหัวหนาสวนราชการ  (ผูประเมิน)  จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  รอบการประเมิน  ครั้งท่ี  1  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  ถึงวันท่ี  ๓1  มีนาคม  ๒๕๖5  กับ
ผูใตบังคับบัญชา  (ผูรับการประเมิน)  และเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังรอบการประเมินเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู  และเลื่อนข้ันคาจาง
ลูกจางประจํา  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  การตอสัญญาจางพนักงานจาง  และการไดรับประโยชน     
ตอบแทนอ่ืน  เปนตน 

๖. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
6.1  ตามท่ีองคการสหประชาชาติ  (United  Nation : UN)  กําหนดใหวันท่ี  9  ธันวาคม  ของทุกป  

เปนวันตอตานการทุจริตสากล  (Internitional Amti Corroption Day)  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดจัด
กิจกรรมตานการคอรัปชั่น  เพ่ือเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ  คานิยม
ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย  สุจริต  Type  Text  here  โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อบต. ภูหลวง  
www.phuluang.go.th     หนาแรก    หัวขอขาวกิจกรรม  เม่ือวันท่ี  27  มกราคม  2565  ตามรูปภาพการจัด
กิจกรรม  ดังนี้ 
 

   
การจัดกิจกรรมวันตอตานการทุจริตสากล  เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  2564  ณ  หองประชุม  อบต. ภูหลวง 

 
6.2  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแกผูบริหาร  

สมาชิกสภาและพนักงาน  อบต. ภูหลวง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จํานวน  35  คน  เม่ือวันศุกรท่ี  
18  กุมภาพันธ  2565  ณ  วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม  ตําบลวังหมี  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อบต. ภูหลวง  www.phuluang.go.th     หนาแรก    หัวขอขาวกิจกรรม  
เม่ือวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2565  ตามรูปภาพการดําเนินโครงการ  ดังนี้ 

/กิจกรรม... 
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๗ 
 

   
กิจกรรมการฟงบรรยายธรรมพิเศษ  เรื่องหลกัธรรมการบริหาร  การครองงาน  การครองตน  และการอยูรวมกัน 

และกิจกรรมการกวาดใบไมทําความสะอาดถนนและบริเวณลานวัด  เม่ือวันท่ี  18  กุมภาพันธ  2565 
 
๗. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

7.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดทบทวนใบกําหนดหนาท่ีงาน  (job  description)  และ
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม  สําหรับตําแหนง/สายงานท่ีโอน  (ยาย)  เขามาดํารงตําแหนงใหม  หรือโอน  (ยาย)  ไป
ดํารงตําแหนงสังกัดใหมใหถูกตองและเปนปจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1)  เพ่ือใหบุคลากรในแตละตําแหนงเขาใจ  รับทราบถึงความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองใน  
แตละตําแหนง  ตลอดจนเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

2)  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
3)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ี ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  

ยุติธรรม  เสยีสละ  โปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ  โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
4)  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของ  อบต. ภูหลวง  เปนไปตามระเบียบกฎหมาย  ไมกอใหเกิด

ปญหาในดานงานบริหารงานบุคคล 
5)  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบ  ตระหนักถึงความกาวหนาในสายอาชีพของ

ผูใตบังคับบัญชา  และการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาโดยตรง 
6)  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  อบต. ภูหลวง  ใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตาม

ตําแหนงหนาท่ี  และตามเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
 
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 8.1  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ใหแกบุคลากรในองคกร  และปจจุบันยังมีผลใชบังคับอยู  จํานวน  3  เรื่อง  ประกอบดวย 

1)  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และ
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  
25  กันยายน  2563 

2)  เรื่องคากลางฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กันยายน  2563 

3)  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง  และการตอ
สัญญาจาง พนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  
กันยายน  2563 
 
 

/8.2  ในสถานการณ... 



๘ 
 

8.2  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19)  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  ไดสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19  ใหครบ  3  เข็ม  ทุกคน  
จัดใหมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล  ไวดานหนาอาคารท่ีการ  อบต.  และหองประชุม  เพ่ือให
บุคลากรในองคกรและประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  ผูมาเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  ไดตรวจคัดกรอง   
วัดอุณหภูมิ  ลางมือและเครงครัดใหสวมหนากากอนามัยเขาอาคารสถานท่ี  100%  มีการจัดกิจกรรม  5  ส.  
และฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อในอาคารสถานท่ีทํางานเปนประจํา  และปจจุบันนี้ไดกําหนดใหบุคลากรในองคกรตรวจ     
คัดกรอง  ATK  ทุกวันจันทร  เพ่ือเปนการเฝาระวัง  การปองกัน  และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด – 19  
โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต  อบต. ภูหลวง  www.phuluang.go.th     หนาแรก    หัวขอขาวกิจกรรม   
ทุกกิจกรรม  ตามรูปภาพการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้ 

 

  
 

   
โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19  (วัคซีนพระราชทานฯ)  เข็มท่ี  2  เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  2565 

ณ  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  และประชาสัมพันธทางเว็บไซตในวันเดียวกัน 

 

   
การจัดใหมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล  ไวตรวจคัดกรองกอนเขาทํางาน 

เขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/กิจกรรม  และเครงครัดใหสวมหนากากอนามัย  100% 
 

/การจัด... 
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การจัดกิจกรรม  5  ส.  อาคารสถานท่ี  และบริเวณโดยรอบ  อบต. ภูหลวง  เม่ือวันท่ี  8  ตุลาคม  2564  และ

วันท่ี  13  ธันวาคม  2564  และประชาสัมพันธทางเว็บไซตในวันท่ีจัดกิจกรรม 
 

  
 

  
การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อในอาคารสถานท่ีทํางาน  อบต. ภูหลวง  เปนประจํา 

 

   
การใหบุคลากรในองคกรตรวจคัดกรอง  ATK  ทุกวันจันทร  เพ่ือเปนการเฝาระวัง  การปองกัน 

และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานการเจาหนาท่ี   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง                                         .                                                            

ท่ี         นม   ๙34๐๑/-                                     วันท่ี   4  เมษายน  2565                                  .   

เรื่อง    รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 . 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําป  
พ.ศ. 2565 – 2568  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มกราคม  2565  ประกอบดวยประเด็น  การวางแผนกําลังคน  
การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  การพัฒนา
บุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  การสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือเปนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาขององคกร  รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย  นั้น 

บัดนี้  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดจัดทํารายงานผลการ 
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  รอบ  6  เดือนแรก    
(1  ต.ค. 2565 – 31  มี.ค. 2565)  เสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงเสนอรายงานดังกลาวมาเพ่ือใชประกอบ   
การพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล  และประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหทราบโดยท่ัวกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 

(นายสุนทร  ศิริภาค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

- ทราบ  เห็นควรพิจารณาตามท่ีเสนอ  - ทราบ  เห็นควรพิจารณา 
 
 
 

(นางสาวจิราพร  มันกระโทก)        (นายสุพร  วงศณรัตน) 
   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- ทราบ  ดําเนินการตอไป 
 
 
 
    (นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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