
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําป  พ.ศ. 2565 - 2568 

----------------------------------- 

ตามท่ียุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2561 – 2580)  ไดมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
ใหบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยยุทศาสตรท่ี  6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม  มีความทันสมัยและพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความโปรงใส  ปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  ไดมีการกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมุงเนนในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด  รักษา  
จูงใจผูมีความรู  ความสามารถสูง  และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2561 – 2580)  และ
แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  ประกอบกับนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดแถลง
นโยบายการบริหารทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เม่ือวันท่ี  14  มกราคม  2565  และแถลง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในการประชุมฝายบริหารกับพนักงานสวนทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2565  
จึงประกาศนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  ประจําป  พ.ศ. 2565 - 2568  เพ่ือเปนแนวทางการขับเคลื่อน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณคาขององคกร  รวมถึงสงเสริมใหบุคลากร    
ทุกระดับมีสวนรวมในการผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 

 1. การวางแผนกําลังคน 
การวางแผน  การวิเคราะห  และบริหารอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน 

ลักษณะงาน  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการ  และประเภทขององคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 2. การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

สงเสริม  สนับสนุน  ยกยอง  เชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  เปนแบบอยางท่ีดี  เปนเกียรติและศักดิ์ศรี
ใหแกตัวเอง  บุคคลรอบขาง  และเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม  จนเกิดผลเปนรูปธรรมและเปนท่ีประจักษ
ตอสังคม  จนถึงการเปนตนแบบท่ีดีของสังคม 

3. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
การสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงโดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน 
สวนตําบล  (ก.อบต.)  และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนด 
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4. การพัฒนาบุคลากร 
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ความชํานาญ  ตามหลักสมรรถนะ  

และสงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  เสริมสรางประสบการณ    
ในงานท่ีหลากหลาย  ตลอดจนสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดการความรู  เพ่ือพัฒนาไปสูองคกร   
แหงการเรียนรู 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนระบบการบริหารผลงาน  (Performance  Management)  
ท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองคกร  ระดับหนวยงาน  ไปสูระดับรายบุคคล  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร  สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยาง      
เปนรูปธรรม 
 6. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานและดํารงตน  ตามประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานคร ู ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ขององคกรและการรักษาวินัยอยางเครงครัด 

7. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
สงเสริมและสรางโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากร  โดยจูงใจใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเอง  มีการสั่งสมประสบการณและผลงานโดยยึดหลักความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และผลสัมฤทธิ์
ของงาน  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกําลังคนใหมีคุณภาพ     
 8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีความสุขในการทํางาน  เสริมสรางบรรยากาศในการ
ทํางานรวมกัน  สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรในองคกร  และการบริหารจัดการสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการใหเปนไปอยางเหมาะสม  เปนธรรม  เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  อันจะสงผลตอ
ความผาสุก  ความพึงพอใจ  และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ท่ี นม  ๙๓๔๐๑/-    วันท่ี    25  มกราคม  ๒๕๖5 

เรื่อง การจัดทําประกาศนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ประจําป  พ.ศ. 2565 – 2568 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดแถลงนโยบายการบริหารทองถ่ินตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  เม่ือวันท่ี  14  มกราคม  2565  และประชุมฝายบริหารรวมกับขาราชการ  และบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเพ่ือแถลงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2565  ไปแลว  นั้น 

บัดนี้  งานการเจาหนาท่ี  ไดจัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ประจําป  พ.ศ. 2565 – 2568  โดยมีเนื้อหาและสวนประกอบจากประเด็นตาง ๆ  8  ประเด็น  
ประกอบดวย  1)  การวางแผนกําลังคน  2)  การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน    
3)  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  4)  การพัฒนาบุคลากร  5)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  6)  การสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  7)  การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  และ  8)  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชนสูงสุด  สัมฤทธิผลตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว  จึงเสนอประกาศดังกลาวมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศท่ีเสนอมาพรอมหนังสือนี้ 
 
 
(นายสุนทร  ศิริภาค) 

            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 ความเห็นของหัวหนาสวนราชการ  เห็นควรพิจารณาตามท่ีเสนอ           . 
 

(นางสาวจิราพร  มันกระโทก) 
          หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ความเห็นของปลัด  อบต.    เห็นควรพิจารณาและลงนามตอไป           . 
 

(นายสพุร  วงศณรัตน) 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ความเห็นของผูบริหารทองถ่ิน 
(√ )  เห็นชอบ  ลงนามแลว 

  (   )  ไมเหน็ชอบ  เพราะ                . 
 
 
   


