รายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกอบดวยประเด็น การวางแผนกําลังคน
การสรรหาคนดีคนเก งเพื่ อปฏิบั ติงานตามภารกิจ ของหนว ยงาน การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การพัฒ นา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน การสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาขององคกร รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย นั้น
เพื่อให การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลขององคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลภู ห ลวง อํา เภอป กธงชั ย จั งหวั ด
นครราชสีมา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 2565 – 31
มี.ค. 2565) เสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใชประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล และประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานใหทราบโดยทั่วกัน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรบุคคล และผูสนใจ
คนควาหาความรู และหากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
นายสุนทร ศิริภาค
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
4 เมษายน ๒๕๖5

๒
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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๓
๑. การวางแผนกําลังคน
1.1 องค การบริ หารส วนตํ าบลภู หลวง ได ทบทวนโครงสรางส วนราชการและแผนอั ตรากํ าลั ง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 2564 มี 6 สวนราชการ
ไดแก สํานักปลัด อบต., กองคลัง, กองชาง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, หนวยตรวจสอบภายใน
และกองสงเสริมการเกษตร โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีกรอบอัตรากําลังทั้งหมด ๓8 อัตรา มีคน
ครองตําแหนง ๓2 อัตรา วาง 6 อัตรา
1.2 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดทบทวนโครงสรางสวนราชการและตรวจสอบภาระคาใชจาย
ดา นบุ คลากรตามพระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริหารงานบุคคลสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ไม เกิ นรอยละ 40)
ประกอบการเสนอขอกําหนดฝายหรือกลุมงาน ในสังกัดกองคลัง จํานวน 2 ฝาย/กลุมงาน เพื่อรองรับผูสอบ
คัดเลือกไดในตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) โดยตามหลักเกณฑตองมี
ภาระคาใชจายดานบุคลากรไมเกินรอยละ 35 และความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา
1.3 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดเตรียมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๖5 แทนตําแหนงที่วาง ตําแหนง คนงานทั่วไป สังกัดกองชาง จํานวน 2 อัตรา
ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2565 โดยวางแผนการประกาศและสอบคัดเลือกในเดือน เมษายน 2565 นี้
๒. การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
2.1 ตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2565 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดกําหนดการ
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖5 ไวในชวงไตรมาสที่ 3 หรือชวงเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2565
๓. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
3.1 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดออกคําสั่งที่ 63/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
ลงโทษไลออกจากราชการ ผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เนื่องจาก
กระทํา ผิ ดวิ นั ยอย างร า ยแรง โครงการจั ดซื้ อวัส ดุหิน คลุก ของเทศบาลตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา (สังกัดเดิม) ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได ตามขอ 7 วรรคสาม และขอ 85 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2564 ไดมีมติใหลงโทษไลออกจากราชการ
3.2 องคการบริ ห ารส ว นตํ า บลภู ห ลวง ไดประชาสัมพัน ธรับโอน (ยาย) ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูปฏิบัติที่วาง ที่สามารถดําเนินการสรรหาไดเองตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด ตามประกาศลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1) สายงานผูบริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง
๒๐-๓-๐5-๒๑๐3-๐๐๑ จํานวน 1 อัตรา ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง (วาง 1 ก.พ. 2565)
โดยตองสงเรื่องถึงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการสงเรื่องเสนอขอความเห็นชอบรับโอน (ยาย) จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา แลว
/2) สานงาน...

๔
2) สายงานผูปฏิบัติ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ เลขที่ตําแหนง
๒๐-๓-12-32๐5-๐๐๑ จํานวน 1 อัตรา สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ยังไมมีผูสงเรื่องการโอน (ยาย) หรือติดตอมา เพราะตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เปนตําแหนงที่ขาดแคลน
๔. การพัฒนาบุคลากร
4.1 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564–2566
และแผนการจัดการความรู (KM) โดยไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) พิจารณาจัดสงพนักงานสวนทองถิ่นเขารับการฝกอบรม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 จํานวน 12 สายงาน (ขาราชการ 19 สายงาน ไมรวมลูกจางประจําและพนักงานจาง)
คิดเปนรอยละ 63.16 (รวมอบรมออนไลน 3 สายงาน) เนื่องจากไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด - 19 จึงไดเขารับการฝกอบรมนอย
2) ไดดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภา
อบต. และผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2565 จํานวน 40 คน ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต อบต. ภูหลวง www.phuluang.go.th หนาแรก
หัวขอขาวกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ตามรูปภาพการดําเนินโครงการ ดังนี้

รับฟงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเปนมา และบทบาทหนาที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช

การเดินเทาศึกษาเสนทางธรรมชาติดานสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยาปาเขตรอน (ปาดิบแลงและปาเต็งรัง)
ณ ปาธรรมชาติสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
/ศึกษาดูงาน...

๕

ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากพืชและสัตว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (ตมอึ่งกระปอง)
และการทําการเกษตรแบบชีววิถี

การประยุกตใชเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการเกษตร (เครื่องพนละอองน้าํ ) การจัดการฟารมเลี้ยงสัตว
(ฟารมเลีย้ งวัวเนื้อ) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

เยี่ยมชมจุดชมวิว เรือนจําชั่วคราวเขาเขื่อนลั่น (เรือนจํากลางคลองไผ) และอางเก็บน้ําเขายายเที่ยง
ต.ลําตะคลอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวสิ าหกิจชุมชนกาแฟอราบิกาและมะคาเดเมีย แบบประชาอาสาบานดงมะไฟ
หมูที่ 8 ต.มะเกลือใหม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
/5. การประเมิน...

๖
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1 องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลภู ห ลวง ไดประกาศหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย
1) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
2) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
3) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง สายงานการสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกาศ ณ
วันที่ 27 กันยายน 2564
5.2 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดแจงใหหัวหนาสวนราชการ (ผูประเมิน) จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖5 กับ
ผู ใ ต บั งคั บ บั ญชา (ผู รั บ การประเมิ น ) และเตรี ย มการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านหลั ง รอบการประเมิ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเลื่อนระดับ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิ จ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2565 การตอสัญ ญาจางพนั กงานจ าง และการได รั บ ประโยชน
ตอบแทนอื่น เปนตน
๖. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
6.1 ตามที่องคการสหประชาชาติ (United Nation : UN) กําหนดใหวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกป
เปนวันตอตานการทุจริตสากล (Internitional Amti Corroption Day) องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดจัด
กิจกรรมตานการคอรัปชั่น เพื่อเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต Type Text here โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต อบต. ภูหลวง
www.phuluang.go.th หนาแรก หัวขอขาวกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ตามรูปภาพการจัด
กิจกรรม ดังนี้

การจัดกิจกรรมวันตอตานการทุจริตสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม อบต. ภูหลวง
6.2 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร
สมาชิกสภาและพนักงาน อบต. ภูหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 35 คน เมื่อวันศุกรที่
18 กุมภาพันธ 2565 ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต อบต. ภูหลวง www.phuluang.go.th
หนาแรก หัวขอขาวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ตามรูปภาพการดําเนินโครงการ ดังนี้
/กิจกรรม...
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กิจกรรมการฟงบรรยายธรรมพิเศษ เรื่องหลักธรรมการบริหาร การครองงาน การครองตน และการอยูรวมกัน
และกิจกรรมการกวาดใบไมทําความสะอาดถนนและบริเวณลานวัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565
๗. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
7.1 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดทบทวนใบกําหนดหนาที่งาน (job description) และ
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติม สําหรับตําแหนง/สายงานที่โอน (ยาย) เขามาดํารงตําแหนงใหม หรือโอน (ยาย) ไป
ดํารงตําแหนงสังกัดใหมใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อใหบุคลากรในแตละตําแหนงเขาใจ รับทราบถึงความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองใน
แตละตําแหนง ตลอดจนเขาใจถึงบทบาทหนาที่และแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
2) เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
3) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย สุจริต
ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4) เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของ อบต. ภูหลวง เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ไมกอใหเกิด
ปญหาในดานงานบริหารงานบุคคล
5) เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงความกาวหนาในสายอาชีพของ
ผูใตบังคับบัญชา และการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาโดยตรง
6) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร อบต. ภูหลวง ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
ตําแหนงหนาที่ และตามเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.1 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ไดประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ใหแกบุคลากรในองคกร และปจจุบันยังมีผลใชบังคับอยู จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย
1) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และ
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่
25 กันยายน 2563
2) เรื่องคากลางฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการ
คํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
3) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง และการตอ
สัญญาจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ 25
กันยายน 2563
/8.2 ในสถานการณ...
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8.2 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง ไดสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 ใหครบ 3 เข็ม ทุกคน
จัดใหมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล ไวดานหนาอาคารที่การ อบต. และหองประชุม เพื่อให
บุคลากรในองคกรและประชาชนที่มาติดตอราชการ ผูมาเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ไดตรวจคัดกรอง
วัดอุณหภูมิ ลางมือและเครงครัดใหสวมหนากากอนามัยเขาอาคารสถานที่ 100% มีการจัดกิจกรรม 5 ส.
และฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อในอาคารสถานที่ทํางานเปนประจํา และปจจุบันนี้ไดกําหนดใหบุคลากรในองคกรตรวจ
คัดกรอง ATK ทุกวันจันทร เพื่อเปนการเฝาระวัง การปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด – 19
โดยไดประชาสัมพันธทางเว็บไซต อบต. ภูหลวง www.phuluang.go.th
หนาแรก หัวขอขาวกิจกรรม
ทุกกิจกรรม ตามรูปภาพการดําเนินกิจกรรม ดังนี้

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 (วัคซีนพระราชทานฯ) เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
ณ องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง และประชาสัมพันธทางเว็บไซตในวันเดียวกัน

การจัดใหมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล ไวตรวจคัดกรองกอนเขาทํางาน
เขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/กิจกรรม และเครงครัดใหสวมหนากากอนามัย 100%
/การจัด...
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การจัดกิจกรรม 5 ส. อาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ อบต. ภูหลวง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และ
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 และประชาสัมพันธทางเว็บไซตในวันที่จัดกิจกรรม

การฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อในอาคารสถานที่ทํางาน อบต. ภูหลวง เปนประจํา

การใหบุคลากรในองคกรตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันจันทร เพื่อเปนการเฝาระวัง การปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด – 19

10

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง
ที่ นม ๙34๐๑/วันที่ 4 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ

.

.
พ.ศ. 2565 .

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
พ.ศ. 2565 – 2568 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกอบดวยประเด็น การวางแผนกําลังคน
การสรรหาคนดีคนเก งเพื่ อปฏิบั ติงานตามภารกิจ ของหนว ยงาน การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การพัฒ นา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน การสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาขององคกร รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย นั้น
บั ด นี้ งานการเจ า หน า ที่ สํ า นั ก ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลภู ห ลวง ได จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือนแรก
(1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565) เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว จึงเสนอรายงานดังกลาวมาเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคล และประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(นายสุนทร ศิริภาค)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
- ทราบ เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ

(นางสาวจิราพร มันกระโทก)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- ทราบ ดําเนินการตอไป

(นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง

- ทราบ เห็นควรพิจารณา

(นายสุพร วงศณรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

