
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
เรื่อง  นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาบุคลากร
ของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล           
เมืองก๋าย ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการวางแผนก าลังคน การคาดการณ์ คาดคะเน 

หรือการวิเคราะห์ จ านวนความต้องการก าลังคนขององค์กร ที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะมาปฏิบัติงานให้
พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
  2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการในการบรรจุบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามา
สมัครสอบแข่งขัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 การร้องขอให้ ก.อบต. ด าเนินการสอบแข่งขันในต าแหน่งที่ว่าง การขอใช้บัญชี
และการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด 
   2.2 การสรรหาพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง และสายงาน
ปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการย้าย การโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์                           
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 
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   2.3 การสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบานการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส                   
ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้า ง ลงวันที่                   
23 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.4 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งสายงานที่ว่าง และรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยประกาศทางเว็บไซต์ อบต.เมืองก๋าย และแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานอื่น 
 
  3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ
ประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ ความอุตสาหะ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
   3.2 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย 
   3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน
และความเป็นธรรม ก่อนที่จะเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   3.4 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
   3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายก าหนด พร้อมทั้งการให้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม และหากมีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรม ให้รีบด าเนินการ
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายพิจารณาโดยด่วน 
 
  4. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
ของบุคลากร เพ่ือควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงานและสังคม มีความ
รับผิดชอบและซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 ก าหนดจัดให้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย 
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   4.2 จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เรื่อง มาตรการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และการลงโทษผู้กระท าผิดวินัย 
   4.3 จัดท าแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เพ่ือมุ่งเน้น
การสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
   4.4 จัดท าประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
  5. ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือหาคนที่มีทั้งความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ตรงกับต าแหน่งงานที่ต้องการสรรหา การคัดเลือกบุคคลภายใน
องค์กรที่มีความประพฤติดี โดยประกาศแจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกคนดีคนเก่ง หรืออาจจะ
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   5.1 ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เพ่ือเป็นการสรรหาคนดีคนเก่งในองค์กร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ 
   5.2 จัดท าประกาศการรับสมัครสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นกรอบในการ
สรรหาคนดีคนเก่ง หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการ 
   5.3 ในการสรรหาบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส านัก/กอง จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ตนต้องการ และต้องมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกคน และสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มาสมัครคัดเลือก เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการ
ท างานในองค์กร  
 
  6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   6.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่
ต าแหน่ง และแต่ละระดับ 
   6.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสารถ 
   6.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
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  7. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย สร้างความผูกพันในองค์กร                
ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน และมอบหมายงานให้ตรงกับสมรรถนะของแต่ละคน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   7.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ต าบล หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิด หรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
ทราบโดยเร็ว 
   7.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง  
ต่าง ๆ ให้ยึดหลักความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และประโยชน์สูงสุด โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.
อบต.จ.เชียงใหม่) ก าหนด 
   7.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
   7.4 จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้บุคลากรได้ศึกษาเป็นแนวทางในการ
วางแผน 

  8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีความสุข มีขวัญก าลังใจ มีความผูกพันกับ
องค์กร และยินดีทุ่มเทผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   8.1 ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการ Big Cleaning Day  (กิจกรรม 5 ส.) 
   8.2 จัดหาอุปกรณ์การท างานที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 
   8.3 จัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   8.4 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายดวงค า   วุฒิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

 


