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แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2551

องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

2
คํานํา

องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป โดยมีโครงสราง
การแบงงานและระบบงานทีเ่ หมาะสมไมซา้ํ มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสม
กับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2542 และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใหเหมาะสม
ทั้งยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหเหมาะสมอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง ใชประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลให เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุมคา สามารถลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจาํ เปน การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
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แผนอัตรากําลัง 4 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
กําหนดตําแหนงพนักงานจางวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง
ภารกิจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจน
กระทั่งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานจาง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบกําหนดมาตรฐานทัว่ ไป
เกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยไดลงนาม
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 25457 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง โดยเสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการ จัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํา
กรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามแผนอัตรากําลังที่
จัดทําขึ้นในครั้งแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไวตามมาตรฐานทั่วไปตามขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.ครั้งที่ 6 /2547 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2547 และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม
ไดลงนาม เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2547

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 4 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
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2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซา้ํ ซอน
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใหเหมาะสม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหเหมาะสม
2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิด
ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ซึง่ มีนายก
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน เปนประธาน เห็นสมควรใหจดั ทําแผนอัตรากําลัง 4 ป โดยใหมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอืน่ ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และสภาพปญหาของตําบลแมฮอยเงิน
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลแมฮอ ยเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตาง ๆ
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3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 4 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
3.5 ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 4 ป ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน มีความครบถวน
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไร
และความจําเปนพืน้ ฐานและความตองการของประชาชนในเขตพืน้ ทีท่ ี่สําคัญ ดังนี้
สภาพปญหาของเขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบา นไมสะดวก
1.2 ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ
1.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบา น
- ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปญหาการขาดการรวมกลุม อาชีพ
2.2 ความรูท างดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนขั บา
4. ปญหาน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง
4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ
5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
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5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 น้ําในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มีนอย
ไมสามารถนําน้าํ มาใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได
6.2 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึน้ ปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก
7. ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน
7.2 บุคลากรภาคปฎิบัติมีไมเพียงพอ

ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง ,สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้าํ
1.2 โทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน
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 ใหความรูทางดานเทคโนโลยี่ทที่ นั สมัย
3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนการอนามัยแม และเด็ก
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา
3.3 ใหมกี ารปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
4. ความตองการดานน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้าํ และกําจัดวัชพืช
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบ านทุกหมูบา น

5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
5.2 ใหความรูดานการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
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5.3 ใหความรูเกีย่ วกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
5.4 ฟน ฟูและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง
6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตนื้ เขิน และกําจัดวัชพืช
7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี, กลุมอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฎิบัติงาน
5. ภารกิจ อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน นัน้ เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพืน้ ที่
ขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลแมฮอยเงินจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพืน้ ที่เกิดความตระหนัก
รวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลแมฮอย
เงิน ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนัน้ ยังได เนนการ
สงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอืน่ ของ อบต. ใชเทคนิคSwot เขามาชวย ทั้งนี้
เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลแมฮอ ยเงิน กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทัง้ นี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน
ซึง่ ภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ดังนี้
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5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน่ ๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงู อายุ และผูพ ิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับทีอ่ ยูอาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ
ที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสนิ อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอตุ สาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5))
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(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การทองเทีย่ ว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจ
ทีเ่ กี่ยวของ ดังนี้
(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ กําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิง่ แวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
(มาตรา 67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา
17(18))
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ในการพัฒนาทอง
ถิ่น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9))
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ (มาตรา 17(3))
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้าํ ที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวน
ทองถิน่ อืน่ (มาตรา 17(16))
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ภารกิจทัง้ 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึง
ถึงความตองการของประชาชนในเขตพืน้ ทีป่ ระกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ

ภารกิจหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ดานการสงเสริมการศึกษา
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1.
2.
3.
4.

การฟน ฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

7. สรุปปญหา และแนวทางในการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จางใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความเห็นชอบโดยเนื้อหาเชนเดียวกับคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลแลวในการประชุมครั้งที่6/2547เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2547ทําใหองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
ตองเตรียมการจางพนักงานจางในปงบประมาณ 2548
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานกลางพนักงานสวนตําบลและมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ /2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางรวมทั้งความจําเปนของ
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องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงินที่มีความประสงคจะจางพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลที่ไดกําหนดไวใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงจัดทําแผนพนักงานจางเปนระยะเวลา 4 ปขึ้น ระหวางป 2548 –
2551 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของพนักงานจางองคการบริหารสวงนตําบลในแตละปตอไป

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 โครงสราง
จากการที่องคการบริหารสวนตําบล ไดกาํ หนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว
โดยองคการบริหารสวนตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
ดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
กําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนัน้ และ
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนัน้ มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตัง้ เปนสวนตอไป
ดังนี้

13
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

1. สํานักงานปลัด อบต.

2.สวนการคลัง

3. สวนโยธา

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป นโยบายและแผน
1.2 งานกฎหมายและคดี
1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และกิจการโรงเรียน
1.5 งานรักษาความสะอาดอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
2.สวนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3. สวนโยธา
3.1 งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
ตามขอ 8.1 องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดวิเคราะหกาํ หนดตําแหนงของ
ภารกิจที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนงกรอกขอมูลในกรอบ
อัตรากําลัง 4 ป
ไดดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 4 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2548 – 2551
สวนราชการ

กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
2548 2549 2550 2551

2548

เพิ่ม/ลด (+/-)
2549 2550

2551

หมายเหตุ

สํานักงานปลัดอบต.
พนักงานจางทัว่ ไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุระการ
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ลูกจางชั่วคราวถายโอน)
สวนการคลัง

1
1
1
3

-

-

-

1
1
1
3

-

-

-

ลูกจางเดิม

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

ลูกจางเดิม

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

ลูกจางเดิม

ลูกจางเดิม
ลูกจางเดิม
ลูกจางเดิม

พนักงานจางทัว่ ไป
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยจนท.การเงินและบัญชี

ลูกจางเดิม

สวนโยธา
พนักงานจางทัว่ ไป
ผูชวยชางโยธา
ผูชวยเจาหนาที่ธุระการ

รวม

10

10

ลูกจางเดิม
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังเพิม่ ของพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ที่

ชื่อสายงาน

จํานวน
ทั้งหมด

1
2
3
4

ผูชวยเจาหนาที่ธุระการ
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

2
1
1
3

5
6
7
8
9
10
11
12

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยจนท.การเงินและบัญชี
ผูชวยชางโยธา

3
1
1

รวม

กําลังคนที่ตองการ
ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2)
เพิ่ม(+) / ลด ( - )
2548 2549 2550 2551 2548
2549
2550
2551
2
101520
1
50760
1
50760
3
3
1
1

10

-

-

-

50760
58200
58200

370200

หมายเหตุ คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นรวมแลวไมเกิน รอยละ 40 ของประมาณการรายจาย

-

-

-

คาใชจายรวม (3)
2548
101520
50760
50760
-

2549
101520
50760
50760
-

2550
101520
50760
50760
-

2551
101520
50760
50760
-

50760
58200
58200

50760
58200
58200

50760
58200
58200

50760
58200
58200

370200

370200

370200

370200
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผน

อัตรากําลัง 3 ป

โครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.6)

สํานักปลัด อบต.
- งานบริหารทั่วไปนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกิจการโรงเรียน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสะอาดอนามัยและ
สิ่งแวดลอม

สวนการคลัง
นักบริหารงานคลัง 6
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

สวนโยธา
นักบริหารงานชาง 6
- งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
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โครงสรางของสํานักปลัด อบต.
สํานักงานปลัด อบต.

งานบริหารทั่วไป กฎหมายคดี
นโยบายและแผน
…………………………………..(1)

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

- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ(พนักงานจางทั่วไป) (1
- นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป) (1)

ระดับ
จํานวน

7
-

7ว 6
- 1

6ว 5
- -

4
-

- ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจางทั่วไป) (3)

3
2

2
1

1
-

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
6

งานปองกันภัย บรรเทาสาธารณภัยรักษา
ความสะอาด อนามัย และสิ่งแวดลอม
…………………………………………....(1)

-คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) (1)
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โครงสรางสวนการคลัง
หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 6) (1)

ระดับ
จํานวน

7
-

7ว 6
- 1

งานการเงินและบัญชี
……………………(1)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
………………………..(1)

- ผูชวยเจาหนาที่.การเงินและบัญชี
(พนักงานจางทั่วไป) (1)

- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
(พนักงานจางทั่วไป) (1)

6ว 5
- -

4
-

3
-

2
-

1
-

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
2

19

โครงสรางสวนโยธา
หัวหนาสวนโยธา
( นักบริหารงานชาง 6 ) ( 1 )
งานกอสรางออกแบบ ควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
……….…………………(1)
-

ระดับ
จํานวน

7
-

7ว
-

6
1

6ว
-

5
-

4
-

3
-

2
-

1
-

ผูชวยชางโยธา (พนักงานจางทั่วไป) (1)
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ(พนักงานจางทั่วไป) (1)

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
2

20
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงกรอบอัตรากําลังใหม
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน
กรอบอัตรากําลังเดิม
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

1

นายอัครเดช ศรีพวง

ปริญญา
ตรี

2

น.ส กัลยา สมบูรณ

ปริญญา
ตรี

3

นายสมโชค จันทโชตื

ปริญญา
ตรี

4

นางฐานิต สมควร

ปริญญา
ตรี

5

น.ส ชวนพิศ สุวภาพ

ปริญญา
ตรี

เลขที่
ตําแหนง
01-0-001

ตําแหนง

ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
02-0-001
หัวหนาสวนการคลัง
(เจาหนาที่บริหารการเงินและ
บัญชี)
03-0-001
หัวหนาสวนโยธา
(เจาหนาที่บริหารงานชาง)
-

ระดับ เลขที่ตําแหนง

กรอบอัตรากําลังใหม
ตําแหนง

ระดับ

เงินเดือ
น
9,300
บาท

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5

หมายเหตุ

5

00-0101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงาน อบต.)

6

4

04-0103-001

หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

6

7,580
บาท

จนท.บริหารงาน
การเงินและบัญชี 4

4

05-0104-001

หัวหนาสวนโยธา
(นักบริหารงานชาง)

6

7,380
บาท

จนท.บริหารงานชาง 4

เจาหนาที่จัดเก็บรายได
(ลูกจางชั่วคราว)

-

-

เจาหนาที่จัดเก็บรายได
(ลูกจางชั่วคราว)

-

4,100

เจาหนาที่การเงินและบัญชี
(ลูกจางชั่วคราว)

-

-

เจาหนาที่การเงินและบัญชี
(ลูกจางชั่วคราว)

-

4,700
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงกรอบอัตรากําลังใหม
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

6

นางสาวกานดา ธรรมพุฒิ

ปวส.

เลขที่
ตําแหนง
-

7

นายทรงกิจ ณ เชียงใหม

ม.6

-

8

นางกิตติพร จันทรเปงวัน

ม.6

-

9

นางนงลักษณ ภิรมยชม

ปวช.

-

10

นางสาวปทมา ชัยวอง

ปวช.

-

กรอบอัตรากําลังเดิม
ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
(ลูกจางชั่วคราว)
นักการภารโรง
(ลูกจางชั่วคราว)
ครูศูนยเด็กเล็ก
(ลูกจางชั่วคราว)
ครูศูนยเด็กเล็ก
(ลูกจางชั่วคราว)
ครูพี่เลี้ยง
(ลูกจางชั่วคราว)

ระดับ
-

เลขที่
ตําแหนง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรอบอัตรากําลังใหม
ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
(ลูกจางชั่วคราว)
นักการภารโรง
(ลูกจางชั่วคราว)
ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย (ลจ.ชั่วคราวถายโอน)
ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย (ลจ.ชั่วคราวถายโอน)
ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย (ลจ.ชั่วคราวถายโอน)

ระดับ เงินเดือ
น
4,100
-

4,100

-

4,100

-

4,100

-

4,100

หมายเหตุ

รับโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน
รับโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน
รับโอนจากกรม
ศาสนา
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11. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตอยางเต็ม
กําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและใหบริการประชาชน
อยางเสมอภาค

องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตําบล
โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อเพิม่ พูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
พนักงานสวนตําบล ทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ทั้งนี้ วิธกี ารพัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึง่ หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิน่ ตอไป

12. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมฮอยเงิน ไดประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม
2. พนักงานสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ
3. พนักงานสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงปฏิบัติตน ตอ ผูรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย
รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน
4. พนักงานสวนตําบลแมฮอ ยเงิน จะพึงตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ
ใหการสงเคราะห แก ประชาชนผูม าติดตอราชการเกีย่ วกับหนาที่ของตน โดยไมชักชา
และดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหมิน่ เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ประชาชน ผูมา
ติดตอราชการ
*************************************************

