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ประจาปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย
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๑
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงวั น ที่ 5 ตุล าคม 2563 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ซ้ า ย มี การด าเนิ น การตามนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย ได้ขอความเห็นชอบให้ ก.อบต.จังหวัดลาปาง ให้ความ
เห็นชอบประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย เรื่องการกาหนดกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ซ้ า ย และได้ ท าประกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ซ้ า ย
เรื่อง กาหนดกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย ลงวันที่
24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 เพื่อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลมี โ ครงสร้า งการแบ่ง ส่ ว นราชการที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น

๒
โดยกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สานัก หรือส่วนราชการอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานราชการทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการ
พาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยงานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตาบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
กากับ และเร่ งรั ดการปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการในองค์การบริห ารส่ ว นตาบลให้ เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการบริหารส่วนตาบล งานบริ การข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทาง
วิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่ งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสาร ทางการเงิน งานตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทาหรือช่วย
จัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน
ทะเบีย นคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ย วกับ การจั ดซื้อ จั ดจ้ าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัส ดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทาง
วิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลหาด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทา
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่ งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผัง เมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี

๓
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติ ติดตาม ควบคุ มการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งาน
จั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบีย นควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
4. หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการ เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล งาน
ตรวจสอบติดตามและ การประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนงาน โครงการให้ เป็น ไปตามนโยบาย
วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่ างมีประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการดังกล่าวโดย
กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรื อกาหนดเป็นฝ่าย
และในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจ
นั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
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2. การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย มีการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งที่ว่าง
ดังนี้
2.1 รับโอน(ย้าย) สิบเอกสิทธิโชค มีแก้ว เลขที่ตาแหน่ง 75-3-01-4805-001 อัตรา
เงินเดือน 16,030 บาท สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลประดู่ยืน อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มาดารง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 52-3-01-4805-001 สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวั ง ซ้ า ย อ าเภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ล าปาง ตามค าสั่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล วั ง ซ้ า ย
ที่ 516/2564 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

๘
3. การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อาศัยอานาจตาม ความในมาตรา 22 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ลงวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2547 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 3) ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย เปิดรับสมัครรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 และแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามคาสั่งที่ 517/2564
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

๙
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ซ้ า ย ด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เดือนเมษายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม และได้จัดทาประกาศผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบ
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5. การพัฒนาบุคลากร
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ทาให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
มีเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะผ่อนคลายลง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย จึงมีส่งพนักงานไปอบรม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564
ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 น.ส.ธัญญรัตน์ ผ่านภพ
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

หลักสูตร
การจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินแผน
แห่งชาติ

วันที่อบรม
13 – 15
มกราคม
2564

สถานที่
โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย ตาม พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
2564
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหาร
และพัฒนาท้องถิ่น วิธีการงบประมาณ วินัย
การเงิน การคลัง การบริหารความเสี่ยง
เจาะลึกปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ทางออกในการแก้ไขปัญหา ข้อยกเว้นการ
จัดเก็บภาษีที่ดิน

12 – 13
กุมภาพันธ์
2564

โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

21 – 23
กุมภาพันธ์
2564

โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

12 – 13
มีนาคม
2564

โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก้ผู้ปฏิบิงานด้าน
พัสดุ ของ อปท.

19 – 23
มีนาคม
2564

กทม.

การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
19 – 23
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก้ผู้ปฏิบิงานด้าน
มีนาคม
พัสดุ ของ อปท.
2564
นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 10 – 12
ตาแหน่ง : รองปลัด อบต. 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ
กรกฎาคม
น.ส. ธัญญรัน์ ผ่านภพ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ด้วยระบบ
2564
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)
นโยบายและแผน

กทม.

2

นางสาวรัชดาวัลย์ วงค์
ประสิทธิ์
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

3

น.ส. ธัญญรัน์ ผ่านภพ
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

4

นางสาวรัชดาวัลย์ วงค์
ประสิทธิ์
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
นางสาวรัชดาวัลย์ วงค์
ประสิทธิ์
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
น.ส.ขวัญภิรมย์ บุญภู
ตาแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

5

6
7

โรงแรมเดอะ
พาลาสโช
รัชดาภิเษก

๑๒
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
หลักสูตร
วันที่อบรม
8 นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 17 – 18
ตาแหน่ง : รองปลัด อบต. 2564 ของ อปท. รุ่นที่ 2
กรกฎาคม
2564
น.ส. ธัญญรัน์ ผ่านภพ
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
9 น.ส.ขวัญภิรมย์ บุญภู
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจัด 2 – 4
ตาแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่
สิงหาคม
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. แก่
2564
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ปี 2564 รุ่นที่
22
10 นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
10 – 11
ตาแหน่ง : รองปลัด อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 การ
สิงหาคม
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการ
2564
น.ส. ธัญญรัน์ ผ่านภพ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของ
ตาแหน่ ง : นั กวิเคราะห์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นโยบายและแผน

สถานที่
โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

โรงแรมบียอนด์
สวีท
กทม.
โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

นายสุชาติ มีเมล์
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
11
12

นางสาววิจิตรา ขาวผ่อง
ตาแหน่ง :นักวิชาการคลัง

การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคา การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
น.ส.ขวัญภิรมย์ บุญภู
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ตาแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ให้กับ
บุคลากรของ อปท.

15 – 16
สิงหาคม
2564
22 – 123
สิงหาคม
2564

พิษณุโลก
โรงแรมลาปาง
เวียงทอง

๑๓
6. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังซ้าย ส่ งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรในองค์กร โดยมีการการเลื่อนระดับ และแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และการ
แต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ดังนี้
6.1 นายวิศรุฬห์ เทพสุรินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย ตาแหน่งเลขที่ 52 3 01 3803 001 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 19,800
บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยถ้วน) อยู่ในระหว่างดาเนินการขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ
6.1 นายปฎิภาณ เกษวิริ ยะการ ตาแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน สังกัด สานักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย ตาแหน่งเลขที่ 52 3 05 4701 001 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 14,310
บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) อยู่ในระหว่างดาเนินการขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญงาน
7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย มีการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน และชีวิต
ส่วนตัวให้มีความสุข โดยการสร้างสภาพแวดล้อมทีดีในการทางาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้เต็ม
ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย

1. สานักงานปลัด

๑๔

2. กองคลัง

3. กองช่าง

๑๕
4. กิจการสภา

5. การจัดเก็บวัสดุ

๑๖

6. จุดรับประทานอาหาร บริการน้าดื่ม

8 . การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
8.1 จัดทาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

๑๗

๑๘

๑๙
8.2 จัดทาประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ้าย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

๒๐
8.4 การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานในองค์กร

