
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
เรื่อง  นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

........................................... 
 

โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนา และพัฒนาบุคลากร
ของทองถ่ินใหเปนผูมีศักยภาพสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาทองถ่ินไดอยางบรรลุเปาหมาย                 
และมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี 
แนวนโยบายภาครัฐ โปรงใส เปนธรรม รวมท้ังสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกําหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย ดังนี้ 

1. ดานการวางแผนกําลังคน 
    องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการวางแผนกําลังคน การคาดการณ คาดคะเน 

หรือการวิเคราะห จํานวนความตองการกําลังคนขององคกร ท่ีมีความสามารถเหมาะสมท่ีจะมาปฏิบัติงานให
พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
ท่ีรองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายท่ีเปลี่ยนแปลงไป กําหนดกรอบอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 

  1.2 ปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางาน ท่ีไมซํ้าซอน ใชผูปฏิบัติงานนอย แตไดผลงาน
ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับท่ีเหมาะสม มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาชวยในการปฏิบัติงาน 

  1.3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความ
คุมคาในการใชกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  
  2. ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการสรรหาคนดีคนเกง เพ่ือหาคนท่ีมีท้ังความรู 
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณท่ีตรงกับตําแหนงงานท่ีตองการสรรหา การคัดเลือกบุคคลภายใน
องคกรท่ีมีความประพฤติดี โดยประกาศแจงใหพนักงานทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกคนดีคนเกง หรืออาจจะ
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 

/2.1 กําหนดใหมี... 
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   2.1 กําหนดใหมีกิจกรรม/โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เพ่ือเปนการสรรหาคนดีคนเกงในองคกร และยังเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูกับองคกรไปนาน ๆ 
   2.2 จัดทําประกาศการรับสมัครสอบเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง เพ่ือเปนกรอบในการ
สรรหาคนดีคนเกง หรือผูท่ีมีความรูความสามารถตรงตามท่ีตองการ 
   2.3 ในการสรรหาบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ หัวหนา
สวนราชการทุกสํานัก/กอง จะตองมีสวนรวมในการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ีตนตองการ และตองมีสวน
รวมในการคัดเลือกคน และสัมภาษณผูสมัครท่ีมาสมัครคัดเลือก เพ่ือใหไดคนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการ
ทํางานในองคกร  
 
  3. ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการในการบรรจุบุคคล เพ่ือแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอ่ืนท่ี
เก่ียวของและเก้ือกูลกัน ซ่ึงกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผูนั้นนํามา
สมัครสอบแขงขัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 การรองขอให ก.อบต. ดําเนินการสอบแขงขันในตําแหนงท่ีวาง การขอใชบัญชี
และการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชี ผูสอบแขงขันไดใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด 
   3.2 การสรรหาพนักงานสวนตําบล ตําแหนงสายงานบริหารท่ีวาง และสายงาน
ปฏิบัติ ท่ี วาง โดยวิธีการยาย การโอน การคัดเลือก ให ดําเนินการตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ                           
ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมกําหนด 
   3.3 การสรรหา และเลือกสรรพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมใน
โอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบานการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส                   
ตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี                   
23 กรกฎาคม 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   3.4 การรับโอนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงสายงานท่ีวาง และรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต อบต.เมืองกาย และแจงขาวสารประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอ่ืน 
 
  4. ดานการพัฒนาบุคลากร 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอม
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะตาง ๆ ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจ
ของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

/4.1 จัดทําแผน... 
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   4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต
ตําแหนง และแตละระดับ  
   4.2 ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมความรูตามสายงาน ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสารถ 
   4.3 จัดองคความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) ไดแก ความรู
ดานการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และ
พัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง 
   4.4 สงเสริมการจัดทําเสนทางและวางแผนพัฒนาความกาวหนาใหกับบุคลากร เนน
การพัฒนาผลงาน สมรรถนะ ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม 
   4.5 จัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ในการสนับสนุนกระบวนการบริหารองคความรู
ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการบริหารองคความรูท่ีเปนมาตรฐาน มีการเชิญวิทยากรท้ังภายในและ
ภายนอกมาใหความรูกับบุคลากร รวมถึงการจัดใหบุคลากรในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณท่ีได
จากการทํางาน 
   4.6 การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากท่ีบุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการไป
ปฏิบัติงาน เพ่ือจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการพัฒนาบุคลากรไปใชอยางไรบาง 
 
  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบการ
ประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถ ความอุตสาหะ 
และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   5.1 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
ตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด กอนการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานทุกระดับ จะประกาศใหทราบในเรื่องหลักเกณฑของการประเมินผล มีการกําหนดระยะเวลา
การประเมินท่ีชัดเจน เพ่ือเกิดการยอมรับรวมกัน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   5.2 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย 
   5.3 แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐาน
และความเปนธรรม กอนท่ีจะเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   5.4 จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง 
   5.5 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายกําหนด พรอมท้ังการใหการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางเปนไปตามชวงเวลาท่ีกําหนด มีความโปรงใส 
ยุติธรรม และหากมีพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง รองเรียนหรือรองขอความเปนธรรม ใหรีบดําเนินการ
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายพิจารณาโดยดวน 

/6. ดานการสงเสริม... 
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  6. ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย
ของบุคลากร เพ่ือควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรใหอยูในกฎระเบียบของหนวยงานและสังคม มีความ
รับผิดชอบและซ่ือตรงตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดถือประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอสวนรวมเปนสําคัญ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   6.1 กําหนดจัดใหมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการของ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย 
   6.2 จัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เรื่อง มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ และการลงโทษผูกระทําผิดวินัย 
   6.3 จัดทําแผนเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต เพ่ือมุงเนน
การสรางจิตสํานึกของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
   6.4 จัดทําประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย เพ่ือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
   6.5 จัดทําโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน ตามประมวลจริยธรรมขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เพ่ือเปนการสงเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ในการปฏิบัติราชการ การใหบริการประชาชน และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

   
  7. ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการจัดทําเสนทางความกาวหนา ปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลบุคคล สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกยอง ชมเชย สรางความผูกพันในองคกร                
ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน และมอบหมายงานใหตรงกับสมรรถนะของแตละคน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   7.1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานสวน
ตําบล หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด หรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
ทราบโดยเร็ว 
   7.2 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนง  
ตาง ๆ ใหยึดหลักความรู ความสามารถ สมรรถนะ และประโยชนสูงสุด โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม                 
(ก.อบต.จ.เชียงใหม) กําหนด 
 

/7.3 ปรับปรุงฐาน... 
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   7.3 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติใหเปนปจจุบัน 
   7.4 จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ ใหบุคลากรไดศึกษาเปนแนวทางในการ
วางแผนของแตละระดับตําแหนง 

  8. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกร 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข มีขวัญกําลังใจ มีความผูกพันกับ
องคกร และยินดีทุมเทผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพใหแกองคกร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   8.1 กําหนดใหมีกิจกรรม/โครงการ Big Cleaning Day  (กิจกรรม 5 ส.) 
   8.2 จัดหาอุปกรณการทํางานท่ีไดมาตรฐานและทันสมัย 
   8.3 จัดหาอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   8.4 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
   8.5 ปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานเพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   8.6 สรางวัฒนธรรมท่ีเนนผลงานและสรางแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาผลงาน 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี   3   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

    (นายอุทัย  พวงลังกา) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 


