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คํานํา
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการจัดทําแผน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการ
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ให้
เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จึงได้มีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
2555-2557)
ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้มเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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1. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2555 – 2557) เพื่อที่จะวางแผนในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
เพื่อปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง โดย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหน่ง และมาตรฐานของตําแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กําหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลว่าจะมีตําแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องจ่าย
ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล
เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21
สิงหาคม 2545 กําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล โดยให้เสนอให้ ก.อบต.
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนด
ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1 และตามประกาศกําหนด ตามข้อ 2 ซึง่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 5 / 2545 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จึงได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางให้เหมาะสม
2.5
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง สามารถการวางแผนอัตรากําลัง ในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถ
ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบล 1
คนเป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารและสภาพปัญหาของตําบลสันกลาง
3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปญ
ั หาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
3.5 ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
3.6 ให้พนักงานส่วนตําบล มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ

4. สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ ละความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางมีความครบถ้วน
สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกลาง ว่ามีปัญหาอะไร มีความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทีส่ ําคัญตาม
สภาพปัญหาของพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ปัญหาการคมนาคมขนส่งในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก

1.2 ปัญหาไม่มีสะพาน คสล.
1.3 ปัญหาไฟส่องถนนมีไม่เพียงพอ (ไฟกิ่ง)
1.4 ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ
1.5 ปัญหาไม่มีรางระบายน้ํา /ท่อระบายน้ํา ทําให้การระบายน้ําไม่ดี ทําให้น้ําท่วม
2. ปัญหาด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทํา
2.1 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
2.2 ปัญหาไม่มีสถานที่จําหน่ายสินค้า
2.3 ปัญหาการว่างงาน
2.4 ปัญหาการขาดองค์ความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ
2.5 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่ถาวร
2.6 ปัญหาการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน
3. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัยในระดับหมู่บ้าน ครัว
เรือน
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 ปัญหาการให้บริการ การรณรงค์สุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไม่ทวั่ ถึง
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนขั บ้า
4. ปัญหา ด้านน้ํากิน น้ําใช้ และเพื่อการเกษตร
4.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง
4.2 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านไม่ดี บางจุดน้ําเป็นสนิมเหล็ก บางจุดไม่ได้ปริมาณ
4.3 แม่น้ําลําคลองตื้นเขิน น้ําไหลไม่สะดวก
4.4 ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ําท่วมไร่นา เนื่องจากการระบายน้ําไม่ดี
5. ปัญหาการขาดความรู้/โอกาส เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข่าวสารของทางราชการของ
ประชาชน
5.2 ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษา
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ปัญหาน้ําในลําคลองปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลงจากการเกษตร ไม่สามารถนําน้ํามา
ใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้
6.2 ปัญหาแหล่งน้าํ ตื้นเขินมีกรวดทราย
และวัชพืชปกคลุมทําให้การกักเก็บน้ําไม่มี
ประสิทธิภาพ
6.3 ปัญหาการขาดการจัดภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม
6.4 ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์และป่าสงวนแห่งชาติ
7. ปัญหาด้านการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล
7.1 ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
7.2 ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
7.3 ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

7.4 ปัญหาการขาดบุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
7.5 ปัญหาการขาดการประสานงาน ภาครัฐต่างๆ ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน ยังไม่
เป็นระบบ
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 สร้างถนน คสล./คสม.ในหมูบ่ ้าน ระหว่างหมูบ้าน และถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว
1.2 ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน คสล.และวางท่อระบายน้ํา
1.3 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
1.4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทํา
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีผลผลิตล้นตลาด
2.3 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการและการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
2.4 สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์แก่กลุม่ อาชีพต่างๆ
3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
3.2 ได้ความรูด้ ้านสุขอนามัย/ข่าวสาร ในระดับครัวเรือน
3.3 ให้มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
3.5 ต้องการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ ,เด็ก,สตรี และผู้พิการ
3.6 จัดโครงการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
4. ความต้องการด้านน้ํากิน – น้ําใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ํา แหล่งน้ํา และกําจัดวัชพืช
4.2 ให้มีดาดคอนกรีตและคลองส่งน้ํา
4.3 ให้มีประปาหมู่บ้าน และถังกรองน้ําสะอาดอย่างทั่วถึง
5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านอาชีพ / มีศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุดชุมชน
5.3 ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ
5.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.5 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.6 ส่งเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ําเสีย สารเคมี ลงสูแ่ ม่น้ําลําคลอง
6.2 ฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนทุกสายในพืน้ ที่ และแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง
7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล

7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม
อาสาอื่นๆ
7.2 จัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการในระดับหมู่บ้านให้ทั่วถึง และสม่ําเสมอ
7.3 จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

5. ภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางนั้น เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ปัญหา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ โดย
ให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางจะสมบูรณ์ได้
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายตระหนักถึง
ปัญหา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันกลางได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มองค์กร ทุกวัยของประชากร โดยเน้น
การส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวม
กฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของประชาชน และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบกับ
ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ
ตามหลักการวิเคราะห์โดย SWOT ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องดําเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1) )
(2) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตร 68(1) )
(3) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2) )
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3) )
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4) )
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) )
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6) )
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3) )
(3) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
68(4) )
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา
16(10) )

(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5) )
(6) การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) )
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) )
(2) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) )
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13) )
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3) )
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 68(6) )
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) )
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11) )
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)
(4) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (6) )
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68(10) )
(6) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) )
(7) การพาณิชกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) )
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7) )
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67(2) )
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12) )
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
67(8) )
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) )
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) )
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18) )
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของส่วนราชการ
และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกรพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา
17(3) )
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67(9) )

(3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16) )
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา
17(3) )
(5) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17(16) )
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกําหนดจะสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
และเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางเป็นสําคัญ
หมายเหตุ

- มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552)
- มาตรา 16,17 และ45 หมายถึง พ.ร.บกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ
6.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีภารกิจหลัก ทีจ่ ะต้องดําเนินการ ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมการศึกษา
2. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ การจัดให้มตี ลาดสําหรับจําหน่ายสินค้า
8. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.2 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มีภารกิจรอง ทีจ่ ะต้องดําเนินการ ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา
3. ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา
4. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
ในการรักษาความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5. ด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
6. การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาด
กลาง ตามมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 6/2550เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 จึงได้
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางไว้จํานวนทั้งสิ้น 17 อัตรา แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุ่ล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องขอกําหนดตําแหน่งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางต่อไป

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง มี
ภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

8.1 โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
1. สํานักปลัด อบต.

2. ส่วนการคลัง

3. ส่วนโยธา
4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
1. สํานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ส่วนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา
3.1งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร
4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางได้วิเคราะห์ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ที่จะดําเนินกาในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนํามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํา
ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)
ที่

ส่วนราชการ/ตําแหน่ง

1.
2.

ปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.7 )
รองปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.6 )
ก. สํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/ 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
ส่วนการคลัง

กรอบอัตรากําลังใหม่
เพิ่ม / ลด
กรอบอัตรา
กําลังเดิม 2555 2556 2557 2555 2556 2557
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
-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
1
1
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
1
1
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/ 5
1
1
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/ 5
1
ส่วนโยธา
13. หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 6 )
1
1
14. นายช่างโยธา 2-4/5
1
1
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
15. หัวหน้าส่วนการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา 6 )
1
1
16. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
หน่วยตรวจสอบภายใน
17. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (3-5/6)
รวม
12
16
หมายเหตุ 1. ตําแหน่งที่มีคนครอง 12 อัตรา 2. ตําแหน่งว่าง 5
1 อัตรา 3. รวมทั้งสิ้น
17 อัตรา

1
1
1
1

1
1
1
1

+1

-

-

1
1

1
1

-

-

-

1
1

1
1

+1
-

-

-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)

หมายเหตุ

ว่างเดิม
ว่างเดิม

กําหนดเพิ่ม

ว่างเดิม

1
+1
ว่างเดิม
16
17
+4
+1
อัตรา ( สรรหาปี 2555 4 อัตรา, สรรหาปี 2557

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่
1.
2.

ตําแหน่ง
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6)

จํานวน
(คน)
1
1

เงินเดือน
คนละ
23,550
13,910

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
282,600 17,040 17,880 18,840
166,920 13,680 13,680 13,440

1) สํานักงานปลัด อบต. มีอัตรากําลังปัจจุบัน จํานวน 4 อัตรา 4 ตําแหน่ง ดังนี้
ที่

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
4.

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/ 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4

จํานวน
(คน)
1
1
1
1

เงินเดือน
คนละ
11,340
9,340
9,140
6,650

รวม
136,080
112,080
109,680

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
7,080 7,320 7,080
7,320 7,080 7,080
7,200 7,320 7,440
4,800 5,160 5,640

79,800

2) ปี 2555 มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่

1.

ตําแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป 6

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
ขั้นต่ํา
ระดับ 6
(1)
13,160

เงินเดือน
ขั้นสูง
ระดับ 6
(2)
28,880

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1)+(2) / 2 x 12
252,240

3) ส่วนการคลัง มีอัตรากําลังปัจจุบัน จํานวน 4 อัตรา 4ตําแหน่ง ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

ตําแหน่ง
นักบริหารงานคลัง 6
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/ 5

จํานวน
(คน)
1
1
1
1

เงินเดือน
คนละ
16,190
11,960
9,960
8,740

รวม
194,280
143,520
119,520
104,880

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
13,440 13,560 13,680
9,240 9,240 9,720
8,880 9,000 9,240
7,200 7,320 7,440

4) ปี 2555 มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน่ง

1.

เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/ 5

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
ขั้นต่ํา
ระดับ 2
(1)
5,810

เงินเดือน
ขั้นสูง
ระดับ 2
(2)
10,280

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1)+(2) / 2 x 12
96,540

5) ส่วนโยธา มีอัตรากําลังปัจจุบัน จํานวน 2 อัตรา 2 ตําแหน่ง ดังนี้
ที่
1.
2.

ตําแหน่ง
นักบริหารงานช่าง 6
นายช่างโยธา 2-4/5

จํานวน
(คน)
1
1

เงินเดือน
คนละ
16,570
10,190

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
198,840 13,440 13,440 13,920
122,280 9,120 9,000 9,240

6) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอัตรากําลังปัจจุบัน จํานวน 1 อัตรา 1 ตําแหน่ง ดังนี้
ที่

ตําแหน่ง

1.

นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
คนละ
11,310

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
135,720 11,160 11,040 10,920

7) ปี 2555 มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่

1.

ตําแหน่ง

นักบริหารงานศึกษา 6

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
ขั้นต่ํา
ระดับ 6
(1)
13,160

เงินเดือน
ขั้นสูง
ระดับ 6
(2)
28,880

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1)+(2) / 2 x 12
252,240

8) หน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2557มีความต้องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา
ดังนี้
ที่
1.

ที่
1

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว

9) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังนี้
ปี 2555
20.65 ล้านบาท

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
คนละ
11,340

ปี 2556
21 ล้านบาท

รวม
136,080

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2555 2556 2557
7,080

ปี 2557
23 ล้านบาท

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.7)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.6)

สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
1. งานบริหารทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
2. งานนโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 3-5/6ว
3. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
4. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
1.งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.งานตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว
ส่วนโยธา
( นักบริหารงานช่าง 6 )
1.งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา 2-4/5
2. งานออกแบบ ควบคุมอาคาร

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( นักบริหารงานศึกษา 6 )
1. งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6
2.งานสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

11. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดยการ
จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพัฒนาส่วนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนทุก
ตําแหน่งจะได้มีโอกาสพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
1. ตําแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้ารับการอบรมตามหน่วยราชการที่จัดเป็น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม
2. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้างให้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกลางจัดขึ้น และส่งเข้าอบรมตามหน่วยราชการเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
สถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ไปศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จ ในการบริหารจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางประกาศให้พนักงานส่วนตําบลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกําลังความ สามารถ
เพื่อประโยชน์ของราชการประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันกลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง พ.ศ.2551
ดังนี้
ข้อ ๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ ข้ าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้ องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น

ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ ที่ มิค วรได้ สํ าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ใ นทางทรั พ ย์ สิ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง
ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
*****************************************

ภาคผนวก

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
ที่
/๒๕๕4
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7)
**************************
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งผู้ที่มีตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน
ส่วนตําบล 3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7 ) ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
๓. หัวหน้าส่วนการคลัง
๔. หัวหน้าส่วนโยธา
๕. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7 )
มีหน้าที่จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงรายให้ความ
เห็นชอบ เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง และการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7 )
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕4 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕4

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7
**************************
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒26 และ ข้อ 227 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 9 /๒๕๕4 เมื่อวันที่ ๒9 กันยายน ๒๕๕4 จึง
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๕5 –
๒๕๕7 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕4 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕4

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554)
ที่
๑

สํานัก/กอง
สํานักงานปลัด อบต.

๒

ส่วนการคลัง

๓

ส่วนโยธา

๔

ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๕

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ส่วนราชการภายใน
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบ ควบคุมอาคาร
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๕.๑ งานตรวจสอบภายใน

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

หมายเหตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
เรื่อง กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕5 – ๒๕๕7
**************************
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒28 และ ข้อ 229 และข้อ 230 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๕โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 9 /๒๕๕4 เมื่อวันที่ ๒9
กันยายน ๒๕๕4 จึงกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ
๒๕๕5 – ๒๕๕7 รายละเอียดปรากฏตามบัญชี แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕4 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕4

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

บัญชีกําหนดอํานาจหน้าทีข่ องกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554)
ที่
๑

กอง/ส่วนราชการ
สํานักงานปลัด อบต.

๒

ส่วนการคลัง

๓

ส่วนโยธา

อํานาจหน้าที่
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และส่วนราชการที่มิได้
กําหนดให้เป็นหน้าที่กอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทัง้ กํากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การ
รับ การนําส่งเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ
ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งาน
การก่อสร้าง และซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบํารุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ

-2ที่
๔

กอง/ส่วนราชการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๕

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อํานาจหน้าที่
มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงานของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุและอุปกรณ์ และทรัพย์สนิ ต่างๆ เพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา
จัดสถานที่เพื่อการศึกษา
ส่งเสริมทํานุบาํ รุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม จารัตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในอบต. ที่สังกัดในด้าน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชีการจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

หมายเหตุ

