
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน     .  
ที่  ชม ๘30๐๑   /                     -                         วันที ่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒                                                    

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล    
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ด าเนินการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  บัดนี้ ได้ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

      (นางรุ่งรัตน์  กันทวงศ์) 
           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ความเห็นของ หัวหน้าส านักปลัด 
.............................................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส) 
         หัวหน้าส านักปลัด 
ความเห็นของปลัด อบต. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

      (นายพลรบ  ไพเมือง) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ความเห็นของ นายก อบต. 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................... 

 
 

                             (นายวันชาติ   ศิริภัทรนุกูล) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน    
 



สรุปผลการด าเนินการนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

(ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
 
๑. นโยบายด้านการบริหาร 
  การด าเนินการจัดท าแบบประเมินการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจสู่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งแบบ
ประเมินได้ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ สมรรถนะของบุคคลในการท างาน ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และให้
ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  การด าเนินการได้ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 

๑. รอบเดือน ตุลาคม  2561  ขอขยายกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดส านักปลัด  จ านวน  1 อัตรา ต าแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
สังกัดส านักปลัด จ านวน 2 อัตรา และต าแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) สังกัดกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 1 อัตรา เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายจึงขอปรับลดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ปก./ชก.  สังกัดส านักปลัด  จ านวน 1 อัตรา เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3101-001  และต าแหน่งผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา  เพ่ือรองรับภารกิจ
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับภารกิจที่มี 

๒. รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ิมอัตราก าลังต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน ๑ อัตรา สังกัด ส านักปลัด  เพ่ือรองรับภารกิจปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและ
สอดคล้องกับภารกิจที่ม ี

๓.นโยบายด้านการสรรหา พัฒนา เก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ของบุคลากร 

  ๑. ด้านการสรรหา (Recruitment) ด าเนินการวางแผนก าลังคน 

   -มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 

   - มีการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ๒. ด้านการพัฒนา(Development) ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

   - มีการด าเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองในภารกิจและหน้าที่ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

- มีการจัดองค์ความรู้ การสอนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2562  ในหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ 

ประเภทสายงาน ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม 

บริหารท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

อ านวยการท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

ประชุมกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2561 

ห้องประชุมส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง 

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2  

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 
2562 

นักทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 7 กันยายน 
2561 

โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่งความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ การ
ได้รับเงินเดือนกรณีต่างๆ และสิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น" 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 
2561 



 

ประเภทสายงาน ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม 

นักวิชาการพัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดท ารายงาน
สินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สท.1-3) เพ่ือการจัดท า
บัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
วิธีการตีราคาสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ทนภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562" 

โรงแรมคุ้มภ า อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 24 - 26 
พฤษภาคม 2562 

เจ้าพนักงานพัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดท ารายงาน
สินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สท.1-3) เพ่ือการจัดท า
บัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
วิธีการตีราคาสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ทนภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562" 

โรงแรมคุ้มภ า อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 24 - 26 
พฤษภาคม 2562 

เจ้าพนักงานธุรการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   



 

ประเภทสายงาน ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม 

เจ้าพนักงานธุรการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2  

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 
2562 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่      

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

พนักงานครู อบต.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”  
     

ณ ห้องประชุมเวียงค า  อาคารจักรพรรดิ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จังหวัด
เชียงใหม่   

ระหว่างวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  
2562   

 

 
   
 
พนักงานส่วนต าบล + พนักงานครู อบต. รวมทั้งหมด  36   คน   21   สายงาน 
 
=          จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรม x 100            
       จ านวนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.ทั้งหมด 
 
=     36 x 100   คิดเป็นร้อยละ  100 
           36 
 
 



 
 
 



๓) ด้านเก็บรกัษาไว้  (Retention)  
  - มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
  - ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้เป็นปัจจุบัน 
  - จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น  กิจกรรมที่
เสริมสร้างความรักผูกพันระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน  
  - มีการด าเนินการจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น การใช้เงินประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ 

๔) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
- มีการให้ความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบแจ้งให้บุคลากรเข้าถึง 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

  - มีการให้ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการ
จัดการความรู้ 
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
  - มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ
องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)”  
๕. นโยบายด้านภาระงาน 
  - มีการด าเนินก าหนดมีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน ตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
- มีค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแมสู่น แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมี
ภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

๖.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  - มีการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน มีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

-มีการประชาสัมพันธ์งานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
๗.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  - มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 



 
๘. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลการเป็นแนวในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้งานการเจ้าหน้าที่  

-มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับผลการประเมินปฏิบัติงาน 
 
๙. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  - มีการด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
๑๐. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  - มีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด าเนินการให้ผู้บริหารและ
บุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
๑๑. นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
  - มีนโยบายให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ด าเนินการยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

 
 
 


