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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

****************** 

  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการตามกระบวนการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดในดานตาง ๆ ตั้งแต การสรรหา  การบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การ

พัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษและ

การใหพนจากตำแหนง เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเปนระบบที่ยึดถือหลัก

คุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถบริหารทรัพยากร

บุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่ตั้งไว 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนไป 

ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผนกำลังคน การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย การสรรหาคนดีคนเกง การพัฒนาบุคลากร การสรางความกาวหนาในสาย

อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.นโยบายปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและอัตรากำลัง 

  เปาประสงค 

  ดำเนินการวางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบ อัตรากำลังและการ

บริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกสวนราชการ

ในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่

พึงประสงคของขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่องคกรคาดหวัง 

  กลยุทธ 

  1.จัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด และทบทวนปรับปรุงโครงสรางองคกร 

ระบบงานในแผนอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ อำนาจ หนาที่ ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

  2.นำหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งดานการ

สรรหา การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การเลื่อนขั้น และการเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ

พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

  3.มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเกงเพื ่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรดวยความโปรงใสและ

ตรวจสอบได 

  4.มีการจัดทำปฏิทินเพ่ือวางแผนความกาวหนาใหกับบุคลากรทุกตำแหนง 

  5.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก โดยมีการทำขอตกลง 

(MOU) รวมกัน 

  6.มีการบริหารจัดการเพ่ือรักษาไวซึ่งคนดีและคนเกงขององคกร 
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                     การดำเนินการ 

  1.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564 – 2566) และไดทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร 

ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการ

บริหารสวนตำบลบานกาด (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ป พ.ศ.2564 – 2566) 

  2.จัดทำคูมอืการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติการ) 

  3.จัดทำคูมอืแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning) 

 2.นโยบายดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

  เปาประสงค 

  สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตำแหนงที่วางเพ่ือใหมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและตรงตาม

สายงานท่ีกำหนด 

  กลยุทธ 

  1.จัดทำประกาศรับสมัครใหตรงกับสายงานท่ีกำหนด 

  2.ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครใหเปนไปตามประกาศกำหนด 

  3.สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอยางบริสุทธ์ิยุติธรรม 

  การดำเนินการ 

  1.มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากำลังของหนวยงานอยางสม่ำเสมอ 

  2.เมื ่อม ีตำแหนงว างจะมีการดำเนินการสรรหาและเล ือกสรร ซึ ่งการดำเนินการเป นร ูปแบบ

คณะกรรมการและคณะทำงานทุกขั้นตอน 

  3.ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาทำงานเปดเผย 

  4.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเขาทำงานใหเพียงพอตามปริมาณงานที่

เพ่ิมขึ้น 

 3.นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เปาประสงค 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมอยางเทาเทียม 

  กลยุทธ 

  1.การประเมนิตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑกำหนด 

  2.มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 

  3.คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 
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  การดำเนินการ 

  1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด) 

  2.มีการดำเนินกาจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงานภายใตกรอบ

ที่กำหนดรวมกัน 

  3.ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไวประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน

และความเปนธรรมของการประเมนิ 

 4.นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

  เปาประสงค 

  สงเสริมใหขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เกิดจิตสำนึกดานคุณธรรม

จริยธรรมและปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

  กลยุทธ 

  1.เพิ่มพูนความรูใหกับขาราชการและพนักงานจางขององคกรองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ดาน

การเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม 

  2.ปลูกจิตสำนึกใหกับขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ใหเกิดจิตสำนึก

ในการรักและหวงแหนองคกร 

  3.ยกยองบุคลการที่ทำคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาใหกับราชการเพื่อเปนขวัญกำลังใจในการทำงาน 

  การดำเนินการ 

  1.จัดทำโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมและการปองกันทุจริตคอรัปชั่นในองคกรประจำป 

  2.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกใหกับขาราชการและพนักงานจางฯ นำโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร รวมกัน

ประกาศเจตนารมณสุจริตและการตอตานการทุจริตใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

  3.ออกประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน และแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบ 

  4.ประกาศยกยองบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทางราชการ เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจและเปนแบบอยาง

ที่ดีใหกับบุคลากรในองคกร 

 5.นโยบายดานการสรรหาคนดีคนเกง 

  เปาประสงค 

  สงเสริมบุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนพื้นฐานของขาราชการที่ดีและเพื่อความกาวหนาใน

สายงานควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม 

  กลยุทธ 

  1.กำหนดหลักเกณฑในการประเมินบุคลากรที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  2.การประเมนิเปนรูปแบบคณะกรรมการ 
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  3.การประเมินนี้สามารถนำไปใชเพื่อขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นซึ่งผลการประเมิน

ตองสอดคลองกับคำกลาวที่วา “ความรูคูคุณธรรม” 

  การดำเนินการ 

  1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยะรรมฯ ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด) 

  2.มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 

  3.ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไวประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 6.นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

  เปาประสงค 

  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหเปนระบบอยางทั่วถึง และตอเนื ่องโดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้ง

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

  กลยุทธ 

  1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการภายใตภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล

ดอยเตา 

  2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกตำแหนง ตามหลักสมรรถนะ 

  3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อ

ความกาวหนาในตำแหนงอยางตอเนื่อง 

  4.จัดทำระบบประเมินผลการฝกอบรมหลักเขารับการฝกอบรม 

  5.จัดทำแผนการดำเนินการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

  6.จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  7.สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ 

และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

  8.พัฒนางานดานการจัดการองคความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การ

ถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 

  9.สรางความกาวหนาในสายอาชีพและความกาวหนาของทุกตำแหนง 

  10.สงเสริมวัฒนธรรมอันดีขององคกร 
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  การดำเนินการ 

  1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา

บุคลากร) 

  2.จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรมฯ 

  3.รายงานลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 7.นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

  เปาประสงค 

  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพราชการ 

  กลยุทธ 

  1.จัดทำแผนการดำเนินงานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ เชน การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ ให

ดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

  2.จัดทำแบบเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

  การดำเนินการ 

  1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน (รายละเอียดตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด) 

  2.มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใตกรอบที่กำหนดรวมกัน 

  3.นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ ก.อบต.จ.เชียงใหม เพื่อขอรับความเห็นชอบและแตงตั้งเพื่อ

เลื่อนระดับ 

 8.นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เปาประสงค 

  เสริมสรางความมั ่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีว ิตที ่ด ี และพึงพอใจใหผู ปฏิบัติงาน ใหสิ ่งจูงใจ 

ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ดีในการทำงาน ตามความจำเปน

และเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร

และบุคลากรทุกระดับ 

  กลยุทธ 

  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

  3.ยกยองบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี มีความทุมเทเสียสละและทำคุณประโยชนใหแกองคกร 

  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิจะไดรับอยางครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน 

  5.ดูแลสิทธิสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเต็มที่ 
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  6.จัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามัคคี เพื่อสรางขวัญ กำลังใจในการทำงานอยางสม่ำเสมอ โดยให

บุคลากรทุกระดับไดมีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมทำ รวมแสดงความคิดเห็นและรวมรับผิดชอบ 

  การดำเนินการ 

  1.ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงานใหดีอยูเสมอ 

  2.วัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื เครื่องใชในการทำงานอยูในสภาพพรอมใชงานและเพียงพอในการใชงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2565  องคการบริหารสวนตำบลบานกาดไดจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม ประจำปงบประมาณ 2565  เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 

ขาราชการ  พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


