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ค าน า 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นมาส าหรับเป็นคู่มือปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ โดยในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามแผนอัตราก าลัง 
แนวนโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ อีกท้ังเพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานทราบถึงกิจกรรมที่ตนเองจะต้องท าให้
ได้ตามเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่วางไว้"  

  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยแยกเป็นตาราง
แผนปฏิบัติราชการของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และฝ่ายวินัยและส่งเสริม
คุณธรรม 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือ
ร่วมใจจากบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 
 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญ 
               หน้า 
ข้อมูลพื้นฐานการประกอบการปฏิบัติราชการ 
 - หน้าที่ตามโครงสร้างและการจัดอัตราก าลัง             ๑ 
 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                    ๕ 
 - นโยบายของนายกองค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                               6 
ตารางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง              8 
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร              19 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม              ๒8 
ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่                                   
 - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับ 
   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานประกอบการปฏิบัติราชการ 

หน้าที่ตามโครงสร้างและการจัดอัตราก าลัง 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เป็น 
ส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ระดับ ๘)  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
การแบ่งส่วนราชการภายใน   แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ 
  ๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ระดับ ๗)  
  ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  (ระดับ ๗) 
  ๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  (ระดับ ๗)  
  ตามแผนอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ ปี (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง งานการโอนย้าย การรับโอน งาน
ถ่ายโอนบุคลากร งานประสานส่วนราชการอ่ืนและส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับข้าราชการ อบจ.และ
ข้าราชการครู 
     - งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้าง อบจ.ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
      - งานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างลาออก 
      - งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 
     - งานคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่ง
บริหาร 
     - งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
     - งานแผนอัตราก าลัง การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงส่วนราชการ 
      - งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู 
อบจ. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 



      - งานบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
      - งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
      - งานจัดท าทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ 
      - งานการคัดเลือกลูกจ้างประจ าให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
      - งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าง 
       - งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการ อบจ. 
      - งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 
  - งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและข้อมูล 
อัตราก าลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
       - งานการขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ 
      - งานการหารือ/ตอบข้อหารือ และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารงานบุคคล 
     - งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ 
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร งานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน  
จ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานการเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน งานการเพ่ิมค่าจ้าง 
 ลูกจ้างประจ า งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบ าเหน็จบ านาญ งานบัตรประจ าตัวบุคลากร 
งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้
ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - งานแผนพัฒนาบุคลากร 
      - งานการจัดฝึกอรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
      - งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
        - งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
        - งานการเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ. 
       - งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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- งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิม 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
       - งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู อบจ. 
      - งานประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
      - งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิต 
     - งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู 
อบจ. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
     -  งานจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  - งานการออกหนังสือรับรองบุคคล 
      - งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
      - งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ. เชียงราย เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย  
ตามระเบียบ ประกาศก าหนด          
     - งานการออกค าสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
    - งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ต าแหน่งครู  
     - งานประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู อบจ. 
      - งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - งานเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/ 
    เพ่ิมเติม แผนด าเนินการ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงานของกอง 
       - งานจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
     - งานควบคุม จัดเก็บ กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
       - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย 
งานร้องทุกข์ร้องเรียน งานเลขานุการ ก.จ.จ.  งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไป
และธุรการของกอง งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบสุขปลอดภัยของสังคมส่วนรวมตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  - งานด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 

3  



       - งานการท าส านวนไต่สวน ส านวนการสอบสวนทางวินัย 
       - งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง 
       - งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  - งานการพิจารณา และตรวจสอบค าอุทธรณ์ หรือค าโต้แย้ง 
      - งานท าส านวนสอบสวน สืบสวน จากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
       - งานคณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
  - งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
    - งานประมวลจริยธรรม 
   - งานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
   - งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 
      - งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกด าเนินการทางวินัย 
     - งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการเก่ียวกับงานวินัยและเสริมสร้าง 
คุณธรรมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       - งานเลขานุการ ก.จ.จ. 
       - งานการหารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลตามมติ ก.จ.จ.เชียงราย  
     - งานการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามที่
ส านักงาน ก.จ. ก าหนด 
     - งานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่มิได้ 
ก าหนดไว้ 
    - งานวางระบบควบคุมภายในของกอง 
      - งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
    - งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติราชการและการลาของกอง 
   - งานบริหารทั่วไปและธุรการของกอง 
    - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิกจ่ายเงินของกอง 
     - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวน  ๑๖  อัตรา ประกอบด้วย 
  ๑. ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๑๓ อัตรา ดังนี้ 
      (๑) ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘ (ผู้อ านวยการกอง) จ านวน ๑ อัตรา ก าหนด
ต าแหน่งใหม่ 
        (๒) ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ จ านวน ๓ อัตรา (หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร และหัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม)   
      (๓) ต าแหน่งบุคลากร  จ านวน ๔  อัตรา 
      (๔) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๓ อัตรา 
      (๕) ต าแหน่งนิติกร  จ านวน ๑ อัตรา    
      (๖) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน ๑ อัตรา  
  ๒. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๓   อัตรา  ดังนี้ 
      (๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 
      (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๒ อัตรา   

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. ๒๕๕๗ -  ๒๕๖๐) 
เพ่ือน านโยบายผู้บริหารและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดไปสู่
การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในระยะเวลา
ดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในส่วนที่กองการ
เจ้าหน้าที่ (ส านักปลัด อบจ. เดิม) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงคือ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาด้านการบริการ การเมือง การปกครอง 
 
๖.๒ ส่งเสริมและสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดในด้านการบริหารการ
คลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมี 
ส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

5  



นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยจะด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองทองของวัฒนธรรม
ล้านนา น าการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” และได้ก าหนดนโยบายไว้ ๘ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๕. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
  ๖. ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๗. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๘. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และนอกจากจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัดตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีนโยบายที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ คือ 
  ๑. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

    จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ท านุ
บ ารุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

5. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
   5.1 - ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้สารถผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

   5.2 - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา และฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาของ
ประเทศอาเซียน ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง และสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  8. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
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8.1- พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้พร้อมที่จะ
รองรับการท าภารกิจและหน้าที่ ตามกฎหมายและนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  8.2- พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อการให้บริการทีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  8.3 - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
 

 





 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 


