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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีโครงสรางการ
แบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ํา มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับ
อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และเพือ่ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการ
ใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม
ทั้งยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหเหมาะสมอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง ใชประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตัง้ พนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลให เกิด
ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจาํ เปน การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
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แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ขอ 5 กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูใน
สวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทัง่ ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดาน
บุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพื่อใชในการกําหนด
ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล
เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศ ณ วันที่
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยใหเสนอให
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการ
กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่ได
กําหนดไวตามมาตรฐานทั่วไปตามขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.ครั้งที่ 6 / 2545 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2545 และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม ไดลงนาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซา้ํ ซอน
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหเหมาะสม
2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิดประโยชนตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานทีไ่ มจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ซึ่งมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน เปนประธาน เห็นสมควรใหจดั ทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และสภาพปญหาของตําบลแมฮอยเงิน
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลแมฮอยเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตาง ๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
3.5 ใหพนักงานสวนตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สภาพปญหาของพืน้ ที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน มีความครบถวน
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไร
และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นทีท่ ี่สําคัญ ดังนี้
สภาพปญหาของเขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
1.2 ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ
1.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน
- ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ
2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา
4. ปญหาน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง
4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมภิ าคไมเพียงพอ
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5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 น้ําในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มีนอย
ไมสามารถนําน้ํามาใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได
6.2 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก
7. ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ
ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง , สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้าํ
1.2 โทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบ าน
1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝกอบรมความรู ดานวิชากร และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ
2.4 ใหความรูท างดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก
3.2 ใหความรูด านสุขศึกษา
3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
4. ความตองการดานน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบ าน
5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
5.1 ฝกอบรมใหความรูด านอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
5.2 ใหความรูด านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
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5.3 ใหความรูเ กี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง
6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช
7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี, กลุมอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพืน้ ที่
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงินจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก
รวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม
และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้
เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
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5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมแี ละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2)ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3)ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพ ิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดใหมีทจี่ อดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5))
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10))
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(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกีย่ วกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา 17(18))
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความ(จําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(มาตรา 17(3))
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น
อื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพืน้ ที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ดานการสงเสริมการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวฒ
ั นธรรมและสงเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม อาชีพ
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
7. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดใหเปนขนาดเล็ก โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก สวนสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล สวนการคลัง สวนโยธา กําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดย
ก.ท.(เดิม) กําหนดตําแหนงในสายงานไวเพียง 18 สายงาน ทําใหองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน ไม
สามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ เพิ่มใหมไดตามความจําเปนที่จะตองใชบุคคลที่มีความรูความสามารถดานอื่นๆ
นอกเหนือจากตําแหนงทีก่ ําหนดไว เพื่อใหแกปญหาของประชาชนในเขตตําบลแมฮอยเงิน ดังนั้น จึงตองมีการ
กําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม ขึ้น โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ สามารถ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 โครงสราง
จากการที่องคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว โดย
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรก
การกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูใ นงาน
หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมือ่ มีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป ดังนี้
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1. สํานักงานปลัด อบต.

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานรักษาความสะอาดอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
1.6 งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

2.สวนการคลัง

2. สวนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3. สวนโยธา

3. สวนโยธา
3.1 งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
3.3 งานผังเมือง

4. สวนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

4. สวนการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
ตามขอ 8.1 องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดวเิ คราะหกําหนดตําแหนงของภารกิจที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนงกรอกขอมูลในกรอบอัตรากําลัง 3 ป
ไดดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2549 – 2551

สวนราชการ
นักบริหารงาน อบต. 6
สํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (3-5/6ว)
นักพัฒนาชุมชน (3-5/6ว)
นักวิชาการเกษตร (3-5/6ว)
เจาหนาที่ธุรการ (1-3/4)
สวนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6

เพิ่ม / ลด
กรอบ กรอบอัตรากําลังใหม
อัตรา 2549 2550 2551 2549 2550 2551
กําลังเดิม
1

1

1

1

-

-

-

1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

+1
+1
+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมายเหตุ

ตําแหนงวาง

จนท..บริหารงาน
การเงินและบัญชี 5

เจาหนาที่พัสดุ (1-3/4)
เจาหนาที่การเงินและบัญชี (1-3/4)
สวนโยธา
นักบริหารงานชาง 6
ชางโยธา (1-3/4)
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา (3-5/6ว)

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

จนท.บริหารงานชาง5

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ตําแหนงวาง

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน (3-5/6ว)

-

-

1

1

-

+1

-

10

13

14

14

+3

+1

-

รวม
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังเพิ่มของพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ที่
1

ชื่อสายงาน

12
13

นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต)
สํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเกษตร
เจาหนาที่ธุรการ
สวนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
สวนโยธา
นักบริหารงานชาง
ชางโยธา
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
ทั้งหมด

จํานวนที่มีอยู (1)

6

1

จํานวน
คน
1

6
3
3-5/6ว
3-5/6ว
1-3/4

1
1
1
1
1

1
-

6
1
1

1
1
1

6
1

จํานวน
เงิน
153,360

กําลังคนที่ตองการ
เพิ่ม (+) / ลด ( - )
2549 2550 2551

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (2)

คาใชจายรวม (3)

2549

2550

2551

2549

2550

2551

-

-

-

7,920

7,920

7,920

161,280

169,200

177,120

89,160
-

+1
+1
+1
+1

-

-

219,840
4,200
188,340
188,340
125,280

8,820
4,200
6,960
6,960
4,440

8,820
4,200
6,960
6,960
4,440

219,840
93,360
188,340
188,340
125,280

228,660
97,560
195,300
195,300
129,720

237,480
101,760
202,260
202,260
134,160

1
1
1

124,680
64,320
65,520

-

-

-

6,360
2,640
2,640

6,360
2,640
2,640

6,360
2,640
2,640

131,040
66,960
68,160

137,400
69,600
70,800

143,760
72,240
73,440

1
1

1
1

118,200
63,120

-

-

-

6,480
2,520

6,360
2,520

6,480
2,520

124,680
65,640

131,040
68,160

137,520
70,680

6
3

1
1

1

89,160

-

-

+1
-

4,200

4,200

219,840
4,200

93,360

97,560

219,840
101,760

3-5/6ว

1

-

-

-

+1

-

-

188,340

6,960

-

188,340

195,300

ที่

ชื่อสายงาน

รวม
คาจางพนักงานจาง
ประโยชนตอบแทนอื่น
รวมไมเกินรอยละ 40 ตามมาตรา 35

ระดับ
ตําแหนง

-

จํานวน
ทั้งหมด
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จํานวนที่มีอยู (1)
จํานวน
คน
8

จํานวน
เงิน
767,520

16
กําลังคนที่ตองการ
เพิ่ม (+) / ลด ( - )
2549 2550 2551
+4

หมายเหตุ : ประมาณการงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2549 = 7,000,000 บาท
ประมาณการงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2550 = 7,700,000 บาท
ประมาณการงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2551 = 8,470,000 บาท

+1

+1

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (2)
2549

2550

758,760 252,360

2551
290,940

คาใชจายรวม (3)
2549

2550

1,526,280 1,778,640
278,400 278,400
267,588 354,336
30.00
32.00

2551
2,069,580
278,400
412,524
33.00
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
โครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.6)
หนวยตรวจสอบภายใน
( เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว)

สํานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป 6
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสะอาดอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

สวนการคลัง
นักบริหารงานคลัง 6
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

สวนโยธา

สวนการศึกษา

นักบริหารงานชาง 6
- งานกอสราง ออกแบบ ควบคุมอาคารและ
ตรวจรับงาน
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

นักบริหารงานการศึกษา 6
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
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โครงสรางของสํานักปลัด อบต.
สํานักงานปลัด อบต.
( นักบริหารงานทั่วไป 6 )

งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
………………………………(1)

งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายคดี
งานนโยบายและแผน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสะอาดอนามัยและสิ่งแวดลอม
…………………………………..(1)

งานตรวจสอบภายใน
……………….(1)

- เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน 3– 5/6ว (1)
- เจาหนาที่ธุรการ 1-3/4 (1)
ระดับ
จํานวน

7 7ว 6 6ว 5
- - 1 - -

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
………………………………....(1)

- นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว (1)

4
-

3
4

2
-

1
1

ลูกจางประจํา
-

- จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว (1) - นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1)
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โครงสรางสวนการคลัง
หัวหนาสวนการคลัง

(นักบริหารงานการคลัง 6)

งานการเงินและบัญชี
……………………(1)

งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ
….…………………..(1)

- เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3 (1)

ระดับ
จํานวน

7
-

7ว 6
- 1

6ว 5
- -

4
-

3
-

2
-

- เจาหนาทีพ่ ัสดุ 1-3 (1)

1
2

ลูกจางประจํา
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
……………………..(1)
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โครงสรางสวนโยธา
หัวหนาสวนโยธา
( นักบริหารงานชาง 6 )
งานกอสรางออกแบบ ควบคุมอาคารและตรวจรับงาน
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
……….………………………………(1)

- ชางโยธา 1-3 (1)

ระดับ
จํานวน

7 7ว 6 6ว 5
- - 1 - -

4
-

3
-

2
-

1
1

ลูกจางประจํา
-

21

โครงสรางสวนการศึกษา

หัวหนาสวนการศึกษา
( นักบริหารงานการศึกษา 6)

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและกิจการโรงเรียน
…………………………(1)

- นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว (1)

ระดับ
จํานวน

7 7ว 6 6ว 5
- - 1 - -

4
-

3
1

2
-

1
-

ลูกจางประจํา
-
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสูต ําแหนงกรอบอัตรากําลังใหม
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
กรอบอัตรากําลังเดิม
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

1

นายอัครเดช ศรีพวง

ปริญญา
ตรี

เลขที่
ตําแหนง
00-0101001

2

น.ส. กัลยา สมบูรณ

ปริญญา
ตรี

04-0103001

3

นายสมโชค จันทโชติ

ปริญญา
ตรี

05-0104001

4

น.ส. วาทินี ภาวสุทธิกุล

ปริญญา
ตรี

5

น.ส. ศุภลักษณ บุศดี

ปริญญา
ตรี

ตําแหนง

ระดับ เลขที่ตําแหนง

กรอบอัตรากําลังใหม
ตําแหนง

ระดับ เงิน
เดือน
6
12,780
บาท

หมายเหตุ

6
ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
(นักบริหารงาน อบต.)
6
หัวหนาสวนการคลัง
(เจาหนาที่บริหารการเงินและ
บัญชี)
หัวหนาสวนโยธา
6
(เจาหนาที่บริหารงานชาง)

00-0101-001

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงาน อบต.)

04-0103-001

หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

6

10,390
บาท

จนท.บริหารงาน
การเงินและบัญชี 5

05-0104-001

หัวหนาสวนโยธา
(นักบริหารงานชาง)

6

9,850
บาท

จนท.บริหารงานชาง
5

08-0805001

นักวิชาการศึกษา

3

08-0805-001

นักวิชาการศึกษา

3

7,430
บาท

01-0201001

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน

3

01-0201-001

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ 3
แผน

7,430
บาท
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสูต ําแหนงกรอบอัตรากําลังใหม
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

6

น.ส. กานดา ธรรมพุฒิ

7

น.ส.วันเพ็ญ เขื่อนวงควิน

ปริญญา
ตรี
ปวส.

8

นายพุฒิสรรค ไชยวงค

ปวส.

เลขที่
ตําแหนง
04-0305001
04-0312001
05-0502001

กรอบอัตรากําลังเดิม
ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
ชางโยธา

ระดับ เลขที่
ตําแหนง
1
04-0305001
1
04-0312001
1
05-0502001

กรอบอัตรากําลังใหม
ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่พัสดุ
ชางโยธา

ระดับ เงิน
เดือน
1
5,460
บาท
1
5,360
บาท
1
5,260
บาท

หมายเหตุ
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11. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตย
สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตําบล ทุกคน
ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา
อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีกไ็ ด เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
12. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบลแมฮอยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตย สุจริตและเทีย่ งธรรม
2. พนักงานสวนตําบลแมฮอยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ
3. พนักงานสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงปฏิบัติตน ตอ ผูรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความ
สามัคคี และไมกระทําการอยางใดทีเ่ ปนการกลั่นแกลงกัน
4. พนักงานสวนตําบลแมฮอยเงิน จะพึงตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะห แก ประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไม
ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ประชาชน ผูมาติดตอราชการ

*************************************************
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
เรื่อง การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และขอ 18 แหง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม
ในการประชุมครั้งที่ 6 / 2546 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลแมฮอย
เงินจึงประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบังคับ การจัดทําทะเบียนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
งานการประชุม การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การใหคําปรึกษาหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ งาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานควบคุมโรค งานสุขาภิบาล สงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดลอม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย ดังนี้
1.1 ฝายบริหารทั่วไป กฎหมายคดี นโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร งานงบประมาณ
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- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดําเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานรองเรียนและอุทธรณ
- งานขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
1.2 ฝายปองกัน บรรเทาสาธารณภัย รักษาความสะอาดอนามัยและสิ่งแวดลอม มีหนาที่
ความรับผิดชอบ
- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานกูภยั
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด และขนถายสิ่งปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานสุขาภิบาล
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมโรค
- งานปองกันยาเสพติด
1.3 ฝายสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
- งานวิชาการดานการเกษตรและปศุสัตว
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมการปศุสัตว
1.4 ฝายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานพัฒนาสตรี
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2. สวนการคลัง มีภาระหนาที่เกีย่ วกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงินทุกประเภท
งานเกีย่ วกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.
รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีและนําสง
รายงานเงินคงเหลือประจํา การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน การเรงรัดใบสําคัญและยืมเงินคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บ
รายได การพัฒนารายได การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ แบง
สวนราชการภายในออกเปน 2 ฝาย คือ
2.1 ฝายการเงินและบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานรับเงิน – เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการเงินบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 ฝายพัฒนาจัดเก็บรายได ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานภาษีอาการ คาธรรมเนียมและคาเชา
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคา และคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ และยานพาหนะ
3. สวนโยธา มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ และจัดทําโครงการใชจายเงิน
ขององคการบริหารสวนตําบล
การอนุมัติเพื่อดําเนินการตามโครงการที่ตั้งจายจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบล งานบํารุง ซอม และจัดทําทะเบียนสิง่ กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล การใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบกอสรางแกองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานควบคุมอาคาร ตรวจรับงาน การดูแลควบคุมปรึกษาซอมแซม
วัสดุครุภณ
ั ฑ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 ฝาย คือ
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3.1 ฝายกอสรางออกแบบ ควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง
มีหนาที่ความรับผิดชอบ
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางแบะบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคารและตรวจรับงาน
- ฝายบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ
- งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา
- งานจัดตกแตงสถานที่
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดนิ และฟน ฟูเมือง
4. สวนการศึกษา มีภาระหนาทีเ่ กีย่ วกับการสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาปฐมวัย การ
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ การจัดการสงเสริมดานกีฬานันทนาการและกิจกรรม
เด็ก เยาวชน การดําเนินงานดานการศาสนา บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการภายในออกเปน 1 ฝาย ดังนี้
4.1 ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจการโรงเรียน มีหนาที่ความรับ
ผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา
- งานบริการและบํารุงสถานศึกษา
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ
- งานกิจการศาสนา
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งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
งานกิจการเด็กและเยาวชน
งานกีฬา และสันทนาการ
งานพลศึกษา
งานกิจการโรงเรียน

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548

ลงชื่อ
( นายสวาง ตาแสงรอย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน

