แผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซาซ้อน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ทังยังใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางจึงได้มีการวางแผนอัตรากาลั ง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560) ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
มีนาคม 2559
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1. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ.2558– 2560) เพื่อที่จะวางแผนในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่าย
ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
ใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทังนีให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้
เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตัง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.2/ว22 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ลงวันที่ 1 มีนาคม
2559
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขึน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
เหมาะสมไม่ซาซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางให้เหมาะสม

2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางสามารถการวางแผนอัตรากาลังในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอน การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่ อให้ อ งค์ การบริห ารส่ ว นตาบลสั น กลาง สามารถควบคุ มภาระค่ าใช้จ่ ายด้า นการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริห ารส่วนตาบลสันกลาง ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบล 1
คนเป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตาบลสันกลาง
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.5 ให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง
3.6 ให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางมีความครบถ้วน
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพืนที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสันกลาง ว่ามีปัญหาอะไร มีความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในพืนที่ ที่สาคัญตาม
สภาพปัญหาของพืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
1) ปัญหาการคมนาคมขนส่งในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
2) ปัญหาไม่มีสะพาน คสล.
3) ปัญหาไฟส่องถนนมีไม่เพียงพอ (ไฟกิ่ง)
4) ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ
5) ปัญหาไม่มีรางระบายนา /ท่อระบายนา ทาให้การระบายนาไม่ดี ทาให้นาท่วม
ความต้องการ
1) สร้างถนน คสล./คสม.ในหมู่บ้าน ระหว่างหมูบ้าน และถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว
2) ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน คสล. และวางท่อระบายนา
3) ติดตังโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
4) ติดตังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึน
5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
สภาพปัญหา
1) ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2) ปัญหาไม่มีสถานที่จาหน่ายสินค้า
3) ปัญหาการว่างงาน
4) ปัญหาการขาดองค์ความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ
5) ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่ถาวร
6) ปัญหาการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ความต้องการ
1) จัดตังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2) มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีผลผลิตล้นตลาด
3) ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการและการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
4) สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ
3. ด้านสาธารณสุข และการอนามัย
สภาพปัญหา
1) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข อนามัยในระดับหมู่บ้านครัวเรือน
2) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3) ปัญหาการให้บริการ การรณรงค์สุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
4) ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
ความต้องการ
1) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
2) ได้ความรู้ด้านสุขอนามัย/ข่าวสาร ในระดับครัวเรือน
3) ให้มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) กาจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
5) ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ,เด็ก,สตรี และผู้พิการ
6) จัดโครงการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน

4. ด้านน้ากิน น้าใช้ และเพื่อการเกษตร
สภาพปัญหา
1) ปัญหาการขาดแคลนนาสาหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง
2) ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านไม่ดี บางจุดนาเป็นสนิมเหล็ก บางจุดไม่ได้ปริมาณ
3) แม่นาลาคลองตืนเขิน นาไหลไม่สะดวก
4) ปัญหาความเดือดร้อนจากนาท่วมไร่นา เนื่องจากการระบายนาไม่ดี
ความต้องการ
1) ให้มีการขุดลอกคลองส่งนา แหล่งนา และกาจัดวัชพืช
2) ให้มีดาดคอนกรีตและคลองส่งนา
3) ให้มีประปาหมู่บ้าน และถังกรองนาสะอาดอย่างทั่วถึง
5. ด้านการขาดความรู้/โอกาส เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา
1) ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข่าวสารของทางราชการของประชาชน
2) ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษา
ความต้องการ
1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านอาชีพ / มีศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุดชุมชน
2) ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมการออกกาลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1) ปัญหานาในลาคลองปนเปื้อนสารเคมี ยาฆ่าแมลงจากการเกษตร ไม่สามารถนานามาใช้
ในการอุปโภค และบริโภคได้
2) ปั ญ หาแหล่ ง น าตื นเขิ น มี ก รวดทราย และวั ช พื ช ปกคลุ ม ท าให้ ก ารกั ก เก็ บ น า ไม่ มี
ประสิทธิภาพ
3) ปัญหาการขาดการจัดภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม
4) ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์และป่าสงวนแห่งชาติ
ความต้องการ
1) รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยนาเสีย สารเคมี ลงสู่แม่นาลาคลอง
2) ฝึกอบรมและจัดตังกลุ่มเยาวชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนทุกสายในพืนที่ และแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง

7. ด้านการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
สภาพปัญหา
1) ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
2) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
3) ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
4) ปัญหาการขาดบุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
5) ปัญหาการขาดการประสานงาน ภาครัฐต่างๆ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน ยังไม่
เป็นระบบ
ความต้องการ
1) จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์ก รภาคประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม
อาสาอื่นๆ
2) จัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการในระดับหมู่บ้านให้ทั่วถึง และสม่าเสมอ
3) จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางนัน เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ปัญหา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพืนที่ โดยให้
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา
และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนีองค์การบริหารส่วน
ตาบลสันกลางได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกล ่มองค์กร ทุกวัยของประชากร โดยเน้ นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบีย บการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนัน ได้เน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสั น กลาง
ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวม
กฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของประชาชน และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบกับ
ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในพืนที่ ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตาม
หลักการวิเคราะห์โดย SWOT ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องดาเนินการด้านต่างๆ ดังนี
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางนาและทางบก (มาตรา 67 (1))
2) ให้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตร 68 (1))
3) ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายนา (มาตรา 68 (3))
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67 (6))
2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา68 (4))
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส
(มาตรา16 (10))
5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16 (5))
6) การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
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 พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)
4) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (6))
5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68(10))
6) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
7) การพาณิชกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5.5 ด้ า นการบริ หารจั ด การและการอนุรั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภ ารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังกาจัดขยะมู ลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8))
2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกรพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))
4) การประสานและให้ ความร่ว มมือในการปฏิบัติห น้าที่ข ององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(มาตรา 17 (3))
5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางนาที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (16))

ภารกิจทัง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพืนที่ และเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางเป็นสาคัญ
หมายเหตุ

- มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552)
- มาตรา 16,17 และ45 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
มีภูมิลาเนาอยู่ในพืนที่ใกล้ อบต.
มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี เป็นวัยทางาน
มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
กับการทุจริต
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต.
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนีสิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึง
กฎระเบียบของราชการ

โอกาส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
ได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.
อุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัด
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
3. พืนที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีไม่พอให้บริการ
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

1.
2.
3.
4.
5.

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง
บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคลที่ดี

โอกาส
1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต
อบต. ทาให้รู้สภาพพืนที่ ทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึน

จุดอ่อน
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. มีภาระหนีสินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. พืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
สิ่งแวดล้อม นิติกร ฯลฯ
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่เพียงพอ
6. อาคารสานักงานยังมีไม่เพียงพอต่อการมาใช้
บริการของประชาชน
ข้อจากัด
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ
กลุ่มญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืนที่
จานวนประชากรและภารกิจ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
6.1 องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางมีภารกิจหลักที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ด้านส่งเสริมการศึกษา
2) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
3) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) การส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ การจัดให้มีตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า
8) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.2 องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางมีภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ 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
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กาหนดกรอบอัตรากาลัง
จานวนทังสิน 37 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึน บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังนันจึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึนใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึน และแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต่อไป
ในสถิติปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานใน
แต่ละส่วนงาน เพื่อนามาพิจารณาเป็นการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบอัตรากาลัง ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม รวมถึงได้ทาการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลในกลุ่มขนาดเดียวกัน
ดังนี
การเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลในกลุ่มขนาดเดียวกัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลธารทอง

กาหนด
งบประมาณ
ส่วน รายจ่ายประจาปี
ราชการ
พ.ศ.2558
4
4
4

28,875,000
40,000,000
24,000,000

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า
2558 2559 2560
37
37
37
50
51
51
28
29
29

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญหาขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลสั น กลางมี ภ ารกิ จ อานาจหน้ า ที่ ที่จ ะต้ อ ง
ดาเนินการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติแผนและขันตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8.1 โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานการเจ้าหน้าที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานการเจ้าหน้าที่

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ได้วิเคราะห์ตามภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการในแต่
ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จึงจะมีความเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการ
วิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560)
ส่วนราชการ

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคง
อัตรา
ว่าจะใช้ในช่วง
เพิ่ม / ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560

หมายเหตุ

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (ปลัด อบต.)

1

1

1

1

-

-

-

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น (รองปลัด อบต.)

1

1

1

1

-

-

-

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสานักปลัด)

1

1

1

1

-

-

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)

-

1

1

1

+1

-

-

มติ 1/58

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบตั ิงาน/
ชานาญงาน)

-

1

1

1

+1

-

-

พนักงานขับรถยนต์

1

1

1

1

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

1

1

-

-

-

-1

-

มติ 10/58

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

1

1

1

+1

-

-

มติ 4/58

8

8

6

6

-

-2

-

ยุบเลิก 2
อัตรา

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองคลัง)

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

สานักงานปลัด อบต.

กาหนดเพิ่ม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

กองคลัง

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด

อัตรากาลังคง

ว่าจะใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

2558

2559

หมายเหตุ

2560 2558 2559 2560

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

1

1

-

-

-

-1

-

มติ 10/58

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองช่าง)

1

1

1

1

-

-

-

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)

1

1

1

1

-

-

-

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)

-

1

1

1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ)

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-1

-

ครู (อุดหนุนจากรัฐ)

2

2

2

2

-

-

-

ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

1

1

1

1

-

-

-

รวม

34

37

37

37

+6

-5

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้

กองช่าง

มติ 1/58

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

มติ 10/58

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี้
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ)

หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่างเดิม

9. เอกสารหมายเลข 1-5 (ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางได้เสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ.2558-2560) โดยขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการแผนอัตรากาลั ง 3 ปี โดยขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
จานวน 4 ตาแหน่ง
โดยมติคณะอนุกรรมการแผนอัตรากาลัง 3 ปี และโดยความเห็นชอบตามมติ ก.อบต.จังหวัด
เชียงราย ในการประชุมครังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ได้เห็นชอบให้มีการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่ม จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี
- ตาแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบให้กาหนดเพิ่ม
ที่

ตาแหน่ง

1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชานาญการ
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

จานวน
(ตาแหน่ง)
1

หมายเหตุ

1
1

- ตาแหน่งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
ที่

ตาแหน่ง

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชานาญการ

จานวน
หมายเหตุ
(ตาแหน่ง)
1
- เหตุผล เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าว
ไม่อยู่ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของ อบต.

10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
1) ปลัด อบต./รองปลัด อบต. มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
1
47,140 557,280 14,280 3,780 15,840
2. นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น
1
30,480 365,760 11,280 3,000 12,960
หมายเหตุ – ในปี 2558 ,2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน
2. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1) สานักงานปลัด อบต. มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 6 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
17,080 206,220 9,720 1,680 7,560
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
2. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชานาญ
การ

1

22,490

270,660

8,520

2,760 11,160

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
1
17,890 215,700 7,560 2,280 9,120
ชานาญงาน
4. พนักงานขับรถยนต์
1
12,020 144,240 5,160
0
5,880
5. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
1
15,000 180,000 180,000 0
7,200
6. คนงานทั่วไป
6
9,000 648,000 648,000 0
0
2) ปี 2558 มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา และยุบเลิก 2 ตาแหน่ง 2
อัตรา ดังนี
เงินเดือน
เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
จานวน
ที่
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ที่ต้องตั้งไว้
(คน)
(1)+(2) / 2 x 12
(1)
(2)
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ/ชานาญการ
1
7,140
33,310
242,700
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
1
5,810
27,350
198,960
สาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญ
1
ยุบเลิก
งาน
4. พนักงานตกแต่งสวน
1
ยุบเลิก
หมายเหตุ – ในปี 2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน

3. กองคลัง
1) กองคลัง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 6 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น
1
28,970 347,640 10,920 3,000 12,120
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ 1
21,140 253,680 7,440 2,160 8,760
ชานาญการ

3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

1

21,140

253,680 8,520

2,160

8,760

ปฏิบัติการ/ชานาญการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชานาญ
การ

1

19,410

233,340 7,320

1,920

7,680

5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/
1
256,440 256,440 6,000 8,520 9,720
ชานาญงาน
2) ปี 2558 มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา และยุบเลิก 1 ตาแหน่ง 1
อัตรา ดังนี
เงินเดือน
เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
จานวน
ที่
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ที่ต้องตั้งไว้
(คน)
(1)+(2) / 2 x 12
(1)
(2)
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
8,750
40,900
256,440
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
ยุบเลิก
หมายเหตุ – ในปี 2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน
3. กองช่าง
1) กองช่าง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
1
29,470 353,640 11,160 2,940 12,240
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญ
1
19,200 230,400 7,560 2,280 9,360
งาน
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญ
1
19,200 230,400 7,560 2,280 9,360
งาน
4. ผู้ช่วยช่างโยธา
1
18,180 122,160 4,560
0
4,920
2) ปี 2558 มีความต้องการยุบเลิกตาแหน่ง 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
เงินเดือน
เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
จานวน
ที่
ตาแหน่ง
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ที่ต้องตั้งไว้
(คน)
(1)+(2) / 2 x 12
(1)
(2)
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
1
ยุบเลิก
หมายเหตุ – ในปี 2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) กองการศึกษาฯ มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 4 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
1
25,120 301,980 9,240 2,760 10,920
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญ
1
19,230 236,760 7,440 1,920 7,800
การ

3. ครู คศ.1 (อุดหนุนจากรัฐ)
4. ผู้ดแู ลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ)

2
2

34,160
21,780

409,920
261,360

0
0

0
0

0
0

หมายเหตุ – ในปี 2558 ,2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
ที่
ตาแหน่ง
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
2558 2559 2560
1. นักวิชากรตรวจสอบภายใน
1
29,610 309,000 8,580 10,470 12,000
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
หมายเหตุ – ในปี 2558 ,2559 ,2560 ไม่มีความต้องการกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึน
5. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่
ปี 2558
1
27,500,000

ปี 2559
28,875,000

ปี 2560
30,318,750

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยการ
จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพัฒนาส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตาบลทุกคนทุก
ตาแหน่งจะได้มีโอกาสพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี
1. ตาแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้ารับการอบรมตามหน่วยราชการที่จัดเป็น
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ตามความเหมาะสม
2. ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้างให้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสันกลางจัดขึน และส่งเข้าอบรมตามหน่วยราชการเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
สถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
3. จั ดให้ พนั กงานส่ ว นต าบลและพนัก งานจ้า ง ไปศึก ษาดู งานในท้ อ งถิ่ นอื่ น ที่ป ระสบ
ความสาเร็จ ในการบริหารจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกาลัง
ความ สามารถเพื่อประโยชน์ ของราชการประชาชน และให้ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสันกลาง พ.ศ.2556 ดังนี
ข้อ ๑ พนั กงานส่ ว นต าบล/พนั กงานจ้ าง ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลสั น กลาง ต้ อ ง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๓ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ พนักงานส่ วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่ วนตาบลสั นกลาง ต้องไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๖ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๗ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๘ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อ
มีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน
ข้อ ๙ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องรักษา
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องไม่ใช้
สถานะหรื อตาแหน่ ง ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ ควรได้ส าหรับตนเองหรื อผู้ อื่น ไม่ว่ าจะเป็นประโยชน์ใ นทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๑ พนั กงานส่ ว นตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่ วนตาบลสั นกลาง ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีนาใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง ข้อมูลที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
*****************************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
*************************************
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้ มี
ประมวลจริ ย ธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังกาหนด
ขันตอนการลงโทษตามความร้ า ยแรงแห่ งการกระทา ทังนี การฝ่ า ฝื น หรื อไม่ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางจึงได้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสันกลาง เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในสังกัด ตาม
ประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9

(นายณรงค์ ติ๊บแปง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
********************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้ เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกั นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน รวมทั ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทังนี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสัน
กลาง
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
สันกลาง
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง

-2ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลสั น กลางทุ กคน มีห น้าที่ ดาเนิ นการให้ เป็น ไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมื องที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ต้องไม่ประพฤติตนอัน
อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกาลังความสามารถด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้ บรรลุผ ลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน
ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องรักษาความลับที่ได้
จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน
ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องรักษา และ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

-3ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ร้ อ งเรีย น หรือ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้ โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางต้องประพฤติตนให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีนาใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สานักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี
(๑) ดาเนิ นการเผยแพร่ ปลู กฝั ง ส่ งเสริม ยกย่ องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ ดีและติด ตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสันกลางหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทังนี โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นันตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ น ธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่ าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง โยกย้าย เลื่อนขันเงินเดือน ตังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินั ย หรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้ าที่ของข้าราชการผู้นัน จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทังนี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
(๗) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางแต่งตังคณะกรรมการจริยธรรมขึน เพื่อควบคุม กากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

-4(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตาบลตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล สัน
กลางนัน จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตังผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชีแจงข้อเท็จจริง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชีแจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีมาชีแจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนีในองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด มิ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น อย่ า งอื่ น ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนันเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บัง คับบัญชา
ใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นัน
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๑๙ การดาเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

-5ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๑ หากการดาเนิ นการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๒ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑
ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ การสั่ งการของผู้ รับ ผิ ดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ ดาเนินการตามนันเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนันเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี ในกรณี อั น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ ตักเตือน หรือ
นาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลสันกลางดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสันกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

11. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 8)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)
สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- คนงานทั่วไป (8)

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว (1)

งานการเจ้าหน้าที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- บุคลากร 3-5/6ว (1)

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ประเภท
จานวน

พนักงานส่วนตาบล
6

พนักงานครู
-

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1
1

พนักงานจ้างทั่วไป
8

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)

งานการเงินและบัญขี
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว (1)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

ประเภท
จานวน

พนักงานส่วนตาบล
6

พนักงานครู
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

งานก่อสร้าง
-

ประเภท
จานวน

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

นายช่างโยธา 6ว (1)
ผู้ช่วยช่างโยธา (1)

พนักงานส่วนตาบล
3

- นายช่างโยธา 2-4/5 (1)

พนักงานครู
-

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา 6)

งานบริหารการศึกษา
-

ประเภท
จานวน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ (1)

พนักงานส่วนตาบล
2

พนักงานครู
2

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
-

- ครู คศ. 1 (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (2)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
3
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-

12. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ อบต.สันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

1.

นายสมเกียรติ คาแสนยศ

ปริญญาโท

00-0101-001

2.

นายสงกรานต์ แก้วก้อ

ปริญญาโท

ตาแหน่ง

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
00-0101-002
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

8

00-0101-001

7

00-0101-002

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
8 361,200 67,200
7

282,600

42,000

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

67,200

495,600

-

324,600

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/

หมายเหตุ

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- พนักงานส่วนตาบล
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม

เงินค่าตอบแทน

-

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง
-

239,640

-

-

5 223,080
3-5/
6ว
5 187,320
2-4
/5
1-3
/4

-

-

-

-

กาหนดเพิ่ม

-

-

กาหนดเพิ่ม

-

-

ยุบเลิก

กรอบอัตรากาลังใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

3.

-

-

01-0102-001

หัวหน้าสานักงานปลัด

-

01-0102-001

หัวหน้าสานักงานปลัด

6

4.

ปริญญาโท

6ว

01-0201-001

6ว

5.
6.

นางสาวเดือนเพ็ญ
ขัดบุญเรือง
นางชนกานต์ กรุงศรี
-

01-0201-001

ปริญญาตรี
-

7.
8.

นายอนุชา เชือเมืองพาน
-

ปวส.
-

5
3-5/
6ว
01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ
5
01-0222-001 เจ้าพนักงานป้องกัน
2-4
และบรรเทาสาธารภัย /5
01-0211-001
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1-3
/4

9.

-

-

(นักบริหารงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
01-0704-001
นักพัฒนาชุมชน
01-0208-001
บุคลากร

01-0704-001
01-0208-001

(นักบริหารงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร

เจ้าพนักงานธุรการ
01-0222-001 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย
01-0211-001
เจ้าหน้าที่ธุรการ
01-0212-001

เงินเดือน

-

ว่างเดิม

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่

ชื่อ – สกุล

10. นายสมรัตน์ จุ๋มปา
11. นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
12.

-

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ปวช.
ปริญญาตรี

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน
พนักงานตกแต่งสวน

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน
พนักงานตกแต่งสวน

-

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
128,160
118,800
-

-

-

เงินเดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

-

ยุบเลิก

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/

หมายเหตุ

- พนักงานจ้างทั่วไป
ที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ – สกุล
นายจารัส ปินตา
นายศรีวรรณ ใจปิน
นายประชัน ลวนคา
นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
นายสุทิน คาต๊ะ
นายสมพงษ์ ไชยคา
-

คุณวุฒิ
การศึกษา
ม.6
ป.7
ป.6
ม.3
ปวส.
ม.3
-

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินค่าตอบแทน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

คนงานทั่วไป

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม

กองคลัง
- พนักงานส่วนตาบล
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

21. นางจินตนา โปร่งใจ

ปริญญาตรี

04-0103-001

7

04-0103-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

22. นางรัชพันธ์ ยานะ

ปริญญาตรี

04-0307-001

4

04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

23. นางคนึงนิตย์ กล้าหาญ

ปริญญาตรี

04-0312-001

5

04-0312-001

24. นางสาวศรีวรรณ์
ปริญญาตรี
อินทร์ประดิษฐ์
25. นางสาวศรีพรรณ์ ชัยธิ
ปริญญาตรี
26.
-

04-0311-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
นักวิชาการการพัสดุ

4

04-0311-001

04-0313-001

3
2-4
/5
2-4
/5

04-0212-001

27.

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

04-0212-001
04-0306-001

04-0306-001
04-0313-001

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
7 266,040 42,000

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

-

หมายเหตุ
308,040

4

210,840

-

-

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
นักวิชาการการพัสดุ

5

223,080

-

-

4

207,240

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

3
2-4
/5
2-4
/5

165,840

-

-

-

-

-

กาหนดเพิ่ม

-

-

-

ยุบเลิก

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/

หมายเหตุ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

28. นางสาวรัชฎาภรณ์
ปริญญาตรี
ทาปัญญา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
128,160
-

เงินค่าตอบแทน

-

กองช่าง
- พนักงานส่วนตาบล
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

29. นายวิกรม คุ้มเนตร

ปริญญาตรี

05-0104-001

7

05-0104-001

30. นายพิเชฐ หอมญาติ
31. นายเสริฐ มาลา

ปวส.
ปริญญาตรี

05-0503-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

5
5

05-0503-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

05-0503-002

05-0503-002

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
7 276,960 42,000
5
5

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

-

191,040

-

-

191,040

-

-

หมายเหตุ
320,160

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่

ชื่อ – สกุล

32. นายอนุพนธ์ รินล้อม
33. -

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปวส.
-

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
112,800
-

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

-

หมายเหตุ

ยุบเลิก

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- พนักงานส่วนตาบล
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

34. นางพัชรี ใจเมตตา

ปริญญาโท

35. นางสุกญ
ั ญา ชุ่มอินจักร์

ปริญญาตรี

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

08-0108-001 หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
08-0805-001
นักวิชาการศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

6

08-0108-001

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)

4

08-0805-001

นักวิชาการศึกษา

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
6 225,720 42,000
4

196,080

-

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

267,720

-

-

- พนักงานครู
ที่

ชื่อ – สกุล

36. นางสาวสุกัญญา
ปัญเฉลียว
37. นางสาวฐิติรตั น์ กาบิล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ปริญญาโท

57-2-0091

ครู

คศ.1

57-2-0091

ครู

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
คศ.1 209,880

ปริญญาโท

57-2-0334

ครู

คศ.1

57-2-0334

ครู

คศ.1 200,040

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

-

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่

ชื่อ – สกุล

38. นางปิยะพร รุ่งศิริพรผล
39. นางสาวอโนมา วงค์ไฝ
40. นางแสงทิพย์ คาต๊ะ

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

เงิน
เงินเดือน ประจา
ระดับ
ตาแหน่ง
116,760
130,680
130,680
-

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
- พนักงานส่วนตาบล
ที่
41.

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

-

12-0301-001

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน

3-5/
6ว

12-0301-001

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน

3-5/
6ว

เงินเดือน
-

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง
-

เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงินค่าตอบแทน

-

หมายเหตุ

สรุปการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง
ข้าราชการ/พนักงาน
ตาแหน่ง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ตามกรอบ
มีคน
ที่ว่าง
ครอง

22

17

5

ลูกจ้างประจา
ตาแหน่ง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ตามกรอบ
มีคน
ที่ว่าง
ครอง

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ตามกรอบ มีคนครอง
ที่ว่าง

6

6

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ตามกรอบ มีคนครอง ที่ว่าง

7

7

-

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ตาแหน่ง ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ตามกรอบ มีคนครอง
ที่ว่าง

-

-

ตามกรอบ
อัตรากาลัง
รวมทุกหน่วย
จานวน (คน)

-

(ลงชื่อ)...............................................................................
(นายสมเกียรติ คาแสนยศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง

35

มีคนครองทุก มีอัตราว่าง
ตาแหน่ง
รวมทุกหน่วย
จานวน (คน) ทุกตาแหน่ง

30

5

