
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน มีทักษะความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติราชการส าหรับการบริการประชาชน รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการบริหาร 

  ๑) กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  ๒) มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่ 

วางไว้ 
  ๓) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  ๔) มีการบริหารจัดมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ 

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
๒. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

๑) บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

๓. นโยบายด้านการสรรหา พัฒนา เก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ของบุคลากร 
     ๑) ด้านการสรรหา (Recruitment) ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ 

ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ต่อภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๑.๒ จัดท าและด าเนินการสรรหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้น
การสรรหานับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
  ๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์ อบต.แม่สูน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  

/๑.๔ แต่งตั้ง.... 



-๒- 
  ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒) ด้านการพัฒนา(Development) ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
  ๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
คามรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
  ๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๔ น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System: HRDS) 

๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรม การ 
เสริมสร้างค่านิยมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 
  ๒.๖ จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด 
  ๒.๗ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

 ๓) ด้านเก็บรักษาไว้  (Retention) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน การสืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความผูกผันต่อหน่วยงาน 
  ๓.๑ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
  ๓.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น  กิจกรรมที่
เสริมสร้างความรักผูกพันระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน  

 ๔) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทุกส่วนราชการต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

/แนวทางปฏิบัติ... 
 



-๓- 
 
 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบั ติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จ.เชียงใหม่) 
ก าหนด 
๔. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
    ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ
องค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan)”  
๕. นโยบายด้านภาระงาน 
 ๑) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
 ๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 ๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมี
การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระ
งานเป็นประจ า 
 โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ท าค าสั่งแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมินหรือเมื่อ
มีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
๖.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
 ๑)  ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 ๒)  ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน  
 ๓)  ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
๗.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 ๑)  มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพื่อเป็นการรายงานติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
 ๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

/๔) ส่งเสริม... 



-๔- 
 
 ๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในกาพัฒนาตนเอง 
 
๘. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็น
แนวในการปรับปรุงการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๓) 
๙. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
 ๑) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกองและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๒) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือนเวียน
ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบทุกเดือน 
 ๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและจัดการ
ตามระบบบัญชีมาใช้ 
 ๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กองคลัง 
ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝุายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
๑๐.นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 ๒) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๓) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่
การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

๑๑. นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

 
 

/ ๑.การ... 
 



-๕- 
 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบียนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                  

 

 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล)  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


