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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 
----------------------------------- 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  (การพัฒนาบุคลากร  การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  นโยบายด้านการวางแผนกำลังคนและการสรรหา 
  เป้าประสงค์   วางแผนกำลังคน  สรรหาคน  ตามคุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และ
เลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  กลยุทธ์ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 
2566  เพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลังให้มีโครงสร้างการแบ่งงาน  ระบบงาน  ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน  
มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  และสามารถวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  เพ่ือให้การดำเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และเป็นคนดี  สอดคล้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล    สัน
กลาง 

3.  สรรหาพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก  หรือโอนย้าย 

4.  คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

5.  คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม  เสมอภาค
และยุติธรรม  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 

การดำเนินการ 
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ประกาศใช้แผน 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  มีกรอบอัตรากำลัง จำนวน 40 อัตรา 
2. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  ประกาศใช้แผน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 
2564  กำหนดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกำหนดตำแหน่งใหม่ ได้แก่ตำแหน่ง
นิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

5. รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง)  ตามคำสั่งที่ 760/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รับโอน วันที่ 2 พฤษภาคม  2563 
  



  
   9. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ที่ว่างตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  จำนวน  3  อัตรา  ในตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.  
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ปง./ชง.  ตามประกาศ อบต.สันกลาง  
เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 
2564 
  10. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนระดับชำนาญงาน  
ในวันที่  1  มกราคม  2564  งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งให้พนักงานส่วน
ตำบลตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เชียงราย 
 
  2.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะแต่ละตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล
ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  และดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ให้สอดคล้อง
ตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  2.  กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
  3.  การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  4. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
  การดำเนินการ  
  1.  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปี พ.ศ.2564 -2566 ประกาศใช้เมื่อวันที่  
1  ตุลาคม  2563  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.  พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน  ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี     
พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  1.  นางสาวคนึงนิตย์ บุญทา  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ หลักสูตรโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรมแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX  3000) เพ่ือรับรองการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 15  วันที่ 14-19 พฤศจิกายน  2563  
  2.  นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หลักสูตรการอบรมชี้แจง
การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
  3.  นางสาวศรีวรรณ์  อินทร์ประดิษฐ์  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ หลักสูตรการ
อบรมชี้แจงการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะต้นทางชุด
ที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
  4.  ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน  -  1  ธันวาคม  2563 



  
   5.  นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หลักสูตรโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน  -  1  ธันวาคม  2563 
  6.  นางจินตนา โปร่งใจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  หลักสูตรโครงการฝึกอบรมการบันทึก
และปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 11 วันที่ 8-13 ธันวาคม 2563  
  7.  นางสาวคนึงนิตย์ บุญทา  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ หลักสูตรโครงการ
ฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง (e-LAAS) ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 11 วันที่ 8-13 ธันวาคม 2563  
  8.  นางรัชพันธ์ ยานะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หลักสูตรโครงการ
ฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง (e-LAAS) ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 11 วันที่ 8-13 ธันวาคม 2563  
  9.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ทาปัญญา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง (e-LAAS) ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 11 วันที่ 8-13 ธันวาคม 2563  
  10.  ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หลักสูตร
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564    
  11.  นายณัฐพล มูลรัตนา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หลักสูตรเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 
  12.  นางพัชรี ใจเมตตา  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หลักสูตรการอบรมอบรม
เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรครู ก สำหรับถ่ายทอดความรู้ห้องปลอดฝุ่น สื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5)  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
  13.  นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หลักสูตรการอบรม
อบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรครู ก สำหรับถ่ายทอดความรู้ห้องปลอดฝุ่น สื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5)  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
   14.  นางสาวสุกัญญา  ปัญเฉลียว  ตำแหน่งครู ค.ศ.2 หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ DSPM และส่งเสริมโภชนาการตามช่วงวัยในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 6 มีนาคม 2564 
       15.  นางแสงทิพย์  คำต๊ะ  ตำแหน่งครู ค.ศ.1 หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
DSPM และส่งเสริมโภชนาการตามช่วงวัยในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 6 มีนาคม 2564 
            16.  นางสาวอโนมา  วงศ์ไฝ  ตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กทักษะ หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือ DSPM และส่งเสริมโภชนาการตามช่วงวัยในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 6 มีนาคม 2564 
           17.  นางจารุวรรณ แลสันกลาง  ตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กทักษะ หลักสูตรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ DSPM และส่งเสริมโภชนาการตามช่วงวัยในครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 6 มีนาคม 
2564 
  18.  นางกัณฑ์ณภัค บุญแสนสุรจีร์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หลักสูตรการ
อบรมเจ้าพนักงานงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ.2562 รุ่นที่ 8 วันที่ 7 -
12 มีนาคม 2564  
   19.  นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หลักสูตรการอบรมเจ้า
พนักงานงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ.2562 รุ่นที่ 8 วันที่ 7 -12 
มีนาคม 2564  



  
   20.  นายเสริฐ  มาลา ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส หลักสูตรโครงการเพ่ิมศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย วันที่ 19 มีนาคม 2564 
            21.  นายเสริฐ  มาลา ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะ
และพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 -25 
มีนาคม 2564 
  3.  จัดทำแผนการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  Action  Plan)  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 
  4. การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ในด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และด้านการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
และ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   
 
  3.  นโยบายด้านการธำรง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ 
  เป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน  เช่น  แผนความก้าวหน้าในสาย
งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  บำเหน็จความดีความชอบ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  การจัด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  ความปลอดภัยในการทำงาน  การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนา
องค์กร  และการยกย่อง ชมเชย  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น  หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ 
  2.  ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  3.  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได ้
  4.  ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชย
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  5.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
  การดำเนินการ 
  1.  จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบพร้อมทั้งให้
คำปรึกษา 
  2.  ดำเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร  ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ  ให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  แล้ว
เสร็จทั้งในส่วนของข้อมูลพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง  กรอบอัตรากำลังทั้งหมด  47 อัตรา  
มีคนครอง จำนวน 34 อัตรา 
  3.  การถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน  ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค 






