
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2565                                                                          

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

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา           
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2563 - 2580) รวมท้ังสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินการงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น 

 

ขาพเจา นายอรุณ บุญเรือง ตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด กำหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด ในแตละดาน ดังนี้ 

 

1.นโยบายปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและอัตรากำลัง 

เปาประสงค  
ดำเนินการวางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ 

การบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกสวน
ราชการในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่องคกรคาดหวัง 
 

  กลยุทธ 
  1. จัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด และทบทวนปรับปรุงโครงสราง
องคกรระบบงานในแผนอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ อำนาจ หนาที่ ขององคการบริหารสวนตำบล
บานกาด 

  2. นำหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังดาน

การสรรหา การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การเลื่อนขั้น และการเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน                   

การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

  3. มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
  4. มีการจัดทำปฏิทินเพ่ือวางแผนความกาวหนาใหกับบุคลากรทุกตำแหนง 

  5. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก โดยมีการทำ
ขอตกลง (MOU) รวมกัน 

  6. มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกงขององคกร 

 

 



  การดำเนินการ 

  1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) และไดทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
องคกรระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ป พ.ศ.2564 – 2566) 
  2. จัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคูมือการประเมนิผลการปฏิบัติการ) 
  3. จัดทำคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning) 
 
 2.นโยบายดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
  เปาประสงค 
  สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตำแหนงที่วางเพ่ือใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและ
ตรงตามสายงานท่ีกำหนด 
 
  กลยุทธ 
  1. จัดทำประกาศรับสมคัรใหตรงกับสายงานท่ีกำหนด 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครใหเปนไปตามประกาศกำหนด 
  3. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 
  การดำเนนิการ 
  1. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากำลังของหนวยงานอยางสม่ำเสมอ 
  2. เมื่อมีตำแหนงวางจะมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งการดำเนินการเปนรูปแบบ
คณะกรรมการและคระทำงานทุกขั้นตอน 
  3. ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาทำงานเปดเผย 
  4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเขาทำงานใหเพียงพอตามปริมาณ
งานที่เพ่ิมขึ้น 
 
 3.นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เปาประสงค 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมอยางเทาเทียม 
 
  กลยุทธ 
  1. การประเมินตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑกำหนด 
  2. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
  3. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 
 



  การดำเนินการ 
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด) 
  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน
ภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 
  3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไวประกอบการประเมินและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมิน 
 
 4.นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
  เปาประสงค 
  สงเสริมใหขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เกิดจิตสำนึกดาน
คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
 
  กลยุทธ 
  1. เพ่ิมพูนความรูใหกับขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ดาน
การเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม 
  2. ปลูกจิตสำนึกใหกับขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหเกิด
จิตสำนึกในการรักและหวงแหนองคกร 
  3. ยกยองบุคลากรท่ีทำคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาใหกับราชการเพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน 
  การดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมและการปองกันทุจริตคอรัปชั่นในองคกรประจำป 
  2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกใหกับขาราชการและพนักงานจางฯ นำโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร 
รวมกันประกาศเจตนารมณสุจริตและการตอตานการทุจริตใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
  3. ออกประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบ 
  4. ประกาศยกยองบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจและเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากรในองคกร 
 
 5.นโยบายดานการสรรหาคนดีคนเกง 
  เปาประสงค 
  สงเสริมบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งเปนพื้นฐานของขาราชการที่ดีและเพื่ อ
ความกาวหนาในสายงานควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม 
 
 



  กลยุทธ 
  1. กำหนดหลักเกณฑในการประเมินบุคลากรที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  2. การประเมินเปนรูปแบบคณะกรรมการ 

๓. การประเมินนี้สามารถนำไปใชเอขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นซึ่งผลการ

ประเมินตองสอดคลองกับคำกลาวที่วา “ความรูคูคณุธรรม” 

การดำเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวน

ตำบลบานกาด) 

2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 

3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไวประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๖. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

  เปาประสงค 
  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหเปนระบบอยางทั่วถึง และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือให
การขับเคลื่อนการดำเนินตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 
รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

 

  กลยุทธ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกบแผนปฏิบัติการภายใตภารกิจขององคการบริหาร

สวนตำบลบานกาด 

2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกตำแหนง ตามหลักสมรรถนะ 

  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานทุกระดับ เพ่ือ

ความกาวหนาในตำแหนงอยางตอเนื่อง 

4. จัดทำระบบประเมินผลการฝกอบรมหลักเขารับการฝกอบรม 

5. จัดทำแผนการดำเนินการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

6.จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  7.สงเสริมใหบุคลากรยุดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของชา
ราชการและนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 



  8. พัฒนางานดานการจัดองคความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางวัฒนาธรรมการเรียนรู การ

ถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 

9. สรางความกาวหนาในสายอาชีพและความกาวหนาของทุกตำแหนง 

10. สงเสริมวัฒนธรรมอันดีขององคกร 

 

การดำเนินการ 

  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร) 

2. จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรมฯ 

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๗. นโยบายดานการสรางความกาวหนาในอาชีพ 

  เปาประสงค 
  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพราชการ 

 

  กลยุทธ 
  1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสรางความกาวหนาในอาชีพ เชน การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ 

ใหดำรงตำแหนงที่สูงข้ึน 

2. จัดทำแบบเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

การดำเนินการ 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนตำบล

บานกาดใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ีน (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด) 

  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 

  3. นำผลการประเมินเสนอคระกรรมการ ก.อบต.จ.เชียงใหม เพ่ือขอรับความเห็นชอบและแตงตั้ง

เพ่ือเลื่อนระดับ 

๘. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เปาประสงค 
  เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน ใหสิ่งจูงใจ 
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ดีในการทำงาน ตามความ
จำเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ 



  กลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

3. ยกยองบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี มีความทุมเทเสียสละและทำคุณประโยชนใหแกองคกร 

4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิจะไดรับอยางครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน 

5. ดูแลสิทธิสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเต็มที่ 

  6.จัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามัคคี เพื่อสรางขวัญ กำลังใจในการทำงานอยางสม่ำเสมอ โดยให

บุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมทำ รวมแสดงความคิดเห็นและรวมรับผิดชอบ 

 

การดำเนินการ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงานใหดีอยูเสมอ 

2. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการทำงานในสภาพพรอมใชงานและเพียงพอในการใชงาน 

 

ทั้งนี้ใหงานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ดำเนินการรายงาน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 12 เดือน (ภายในวันทำการสุดทายของเดือนตุลาคมเปน

ประจำทุกป) 

 

  

ประกาศ ณ วันที่   8  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 

 
 

 

   (นายอรุณ บุญเรือง) 

    นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 


