แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2561 - 2563)

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
8. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
- การกาหนดงานเพิ่ม
8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
- กรอบอัตรากาลัง 3 ปี
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
14. ภาคผนวก
- ประกาศ อปท. เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
- ประกาศ อปท. เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
- ประกาศ อปท. เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
- บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
- รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ที่ลงชื่อเข้าประชุม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี

หน้า
1
1
2
14
16
22
23
26
26
27
29
48
49
53
59
63
65
68
69
70
72
77
78
79
80
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แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561 - 2563) เพื่อที่จะวางแผนในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติ ราชการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกาหนด
ตาแหน่ ง ข้า ราชการหรื อ พนั กงานส่ว นท้อ งถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ อ งค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบล จั ด ทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จัง หวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลัง คน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถวางแผนอัตรากาลัง การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง บุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิ บัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.9 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ซึ่ง ประกอบด้วยนายก
องค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลแม่อ้ อ เป็ นประธาน ปลั ดองค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลแม่อ้ อ หั วหน้า ส่ วนราชการเป็ น
กรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ รองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลแม่อ้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 ก าหนดต าแหน่ ง ในสายงานต่ า งๆ จ านวนต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่อ้อ
3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 โดย
สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.7 ให้ข้า ราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น และพนักงานจ้า งทุก คนได้ รับการพัฒ นาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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3.8 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง มีขวัญและกาลัง ใจในการปฏิบัติ
ราชการอย่างเต็มกาลัง ความสามารถ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลัง ไม่มุ่ง เน้นในเรื่องการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่ง หมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบ
ตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่ง ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่ง ในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่ง ประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง ของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลัง
ที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วน
ราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมขององค์กร
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุเปูาหมาย
องค์กร และดาเนิน การพัฒนากลยุทธ์ต่า งๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดัง กล่าว” ดัง นั้น ในการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
กาลัง คนขององค์กรที่ มีอยู่ ในปัจ จุบัน เปรี ยบเที ยบกั บความต้อ งการกาลั ง คนในอนาคตว่ ามีส่ว นต่า งของความ
ต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้”
โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุ
ภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)

3

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
กาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ ต้อ งการ นอกจากนั้ น ยัง รวมถึง การรั ก ษาไว้ ซึ่ง บุ คลากร ตลอดจนการใช้ป ระโยชน์จ ากบุค ลากรให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกาลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์
และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ไ ด้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิ บัติง านได้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์ก าร หรือ อีกนัยหนึ่ง การวางแผน
กาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.2 แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็น ไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนดตาแหน่ง
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
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พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.3 แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ


การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ
กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้ง เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้
สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูง สุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่
ละสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่ว นใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวั ฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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1.4 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต
มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

Forecast

•

•

•

•
•

•

Issues

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แ สดงเบื้ อ งต้ น สะท้ อนให้ เ ห็น ว่ าการวิ เคราะห์ ความต้ อ งการอั ตรากาลั ง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เมื่ อ น ากรอบแนวความคิ ด การวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึง หากงานในปั จจุ บัน บางส่ วนไม่ต้ องดาเนิ นการแล้ว อาจทาให้ การจัด สรรก าลั ง คนของ บางส่ว นราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ค วามสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่า งมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมี
การพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อั ตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสาย
งานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลั ก ษณะความเชี่ ย วชาญไม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานหลั ก ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่อ้อ
 ไม่ มี ภ าระงาน/ความรั บ ผิ ด ชอบที่ต้ อ งอาศั ย สายงานดั ง กล่ า ว / หรื อ ทดแทนด้ ว ย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคน ที่
ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ไ ด้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติง าน การบริหารราชการ
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิ ภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ (การตรวจประเมิน
LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุาย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วนราชการ
งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ พิจารณาทบทวนว่า
การกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ
ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็ น เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการเนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไ ม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลัง ที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
และกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโปุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โปุง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชาชน ภูมิประเทศ
บริบท ในลักษณะเดียวกัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตาแหน่ง
ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต./รองลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝุายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิชาการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุข
นิติกร
เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
คนสวน (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ)

อบต.แม่อ้อ

อบต.เจริญเมือง

1

1

เทศบาลตาบล
สันมะเค็ด
1

1

1

1

1 (ว่าง)

1 (ว่าง)

1

1

1

1

-

-

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
-

1
1
1
1
1
2
3
1
4

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
1

หมายเหตุ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ที่

ตาแหน่ง

34 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
35 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
กองช่าง
36 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
37 นายช่างโยธา
38 เจ้าพนักงานธุรการ
39 นายช่างไฟฟูา
40 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (ผู้มีคุณวุฒิ)
41 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)
42 ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)
43 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
43 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
กองการศึกษา ฯ
44 ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
45 นักวิชาการศึกษา
46 เจ้าพนักงานธุรการ
47 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)
48 คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
49 ครูผู้ดูแลเด็ก
50 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)
51 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
รวม

จานวนพื้นที่
จานวนหมู่บ้าน
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อบต.แม่อ้อ

อบต.เจริญเมือง

1
-

-

เทศบาลตาบล
สันมะเค็ด
1
1

1

1

1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
-

2
2
1
-

1 (ว่าง)

1 (ว่าง)

1

1
4
1
5
40

1
1
4
5
39

1
1
2
6
9
61

หมายเหตุ

130 ตร.กม.
20

51 ตร.กม. 66.19 ตร.กม.
22
19
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 55,400,000 45,200,000 63,837,681
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ
20.31
24.55
23.49
จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากาลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ องค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญ เมืองและเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ซึ่ง เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกัน บริบทและ
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ กลับมีพื้นที่ใหญ่กว่าทั้งสองแห่ง และมีภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่น้อยกว่าทั้งสองแห่ง ซึ่ง การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ในส่วนเทศบาลตาบลสั นมะเค็ดนั้น มีอัตรากาลังที่มากกว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
การกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาจากภารกิจงาน
กฎหมายและคดีและภารกิจงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ที่มี
ปริมาณงานเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งเทศบาลตาบลสันมะเค็ดได้ มีการกาหนดตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชานาญการ และ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชานาญการ เพื่อมาปฏิบัติงานทั้งสองภารกิจดังกล่าว

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
โดยอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานกฎหมาย
และคดีและงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ/ชานาญการ เพื่ อรองรับภารกิ จงานกฎหมายและคดี และกาหนดตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ปฏิ บั ติ ง าน/ช านาญงาน เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ แผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2558 – 2560)ฉบับเดิม ได้มีการกาหนดตาแหน่งและมีคนครองในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงานและตาแหน่งนายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน สังกัดกองช่าง แต่ยังมิได้มีการกาหนด
งานทั้งสองภารกิจไว้ ดังนั้น จึงขอกาหนดเพิ่มงานธุรการและงานประสานสาธารณูปโภค สังกัดกองช่าง ต่อไป
กรณี ตาแหน่ง ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษาและนั ก วิช าการตรวจสอบภายในที่ ยัง ว่ างไม่ มีค นครองนั้ น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ดาเนินการขอใช้บัญชีจากการสอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.กลาง)และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563
ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตาบลจากการสอบทั้งสองบัญชี มาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2) ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่อ้อ ไดแตงตั้ง คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาป
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปนประธาน ปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบล หั วหนาสวนราชการเปนคณะท างาน มี นัก ทรัพ ยากรบุค คล เปนเลขานุ ก าร จั ด ทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
(1) วิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู บริหารและ สภาพปญหาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
(2) กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน
(3) กาหนดตาแหนงในสายงานตาง ๆ จานวนตาแหนง และระดับตาแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้ง สรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ
(๔) ก าหนดความต องการพนั ก งานจ างในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิ จ และ อ านาจหน าที่ ที่ ต องปฏิ บั ติ อ ยางแทจริ ง และตองค านึ ง ถึ ง โครงสร างสวนราชการ และจ านวน
ขาราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
(๕) กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่อ้อ
(๖) จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย
(๗) ใหพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู ความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
3) ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
อัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุป
ได้ ดังนี้
(1) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ทาให้ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล แม่อ้ อ
สามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุ การณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
(2) ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึง สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
(3) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
(4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลัง คน เช่น ปัญ หาโครงสร้างอายุกาลัง คน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่ง ปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ ไ ขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้
(5) ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะ
ของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลั งคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยรวม
(6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่อ้อ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
(7) ช่ว ยท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานที่ เ ท่ าเที ย มกัน อย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
4) กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
(1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(๒) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ออ้
2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)

13

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
(๓) เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ และส่งคณะทางานเพื่อ
ปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
(๔) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย
(4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ 2561
– 2563
(๖) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อจัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อาเภอ และจังหวัด
และส่วนราชการในสังกัด
4. สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการของ
ประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง เช่น
4.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านชารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
(2) ปัญหาถนนเข้าพื้นที่สู่การเกษตรชารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
(3) ปัญหาไฟฟูาสาธารณะหรือไฟกิ่งมีไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(4) ปัญหาขาดเครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือราษฎรหากเกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น อุทกภัย
อัคคีภัย เป็นต้น
(5) ปัญหาน้าท่วมเนื่องจากแม่น้า คลองสาธารณะ ตื้นเขิน ระบายน้าไม่ทัน
(6) ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านชารุด เสียหาย
(7) ในฤดูแล้งประชาชนขาดน้าสะอาดไว้อุปโภคบริโภคหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
(8) ขาดแคลนแหล่งน้าไว้ใช้สาหรับการเกษตร
(9) ปัญหาการโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ความต้องการ
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ไฟกิ่งสาธารณะ รางระบาย
น้า เป็นต้น ให้คลอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
(3) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือราษฎรหากเกิดภัยพิบัติขึ้น
(4) ขุดลอกแม่น้า คลองสาธารณะ รางระบายน้า ให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
(5) จัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
(6) จัดหางบประมาณเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ชารุดเสียหาย
(7) จัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงการโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
4.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ผลการผลิตจากการทานา ทาไร่ ทาสวนตกต่า ขาดคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
(2) ผลผลิตทางเกษตรออกมามาก ไม่มีตลาดรองรับ
(3) ไม่มีตลาดหรือร้านค้าชุมชน ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการกดราคา ผลผลิตตกต่า เพราะมีการ
แข่งขันทางด้านการตลาดสูง
(4) เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
(5) เกษตรกรไม่มีอาชีพเสริม ทาให้เกิดการว่างงานนอกฤดูกาล
(6) ขาดเงินทุนที่ใช้สนับสนุนในการประกอบอาชีพของราษฎร
(7) ประชาชนในพื้นที่ออกไปทางานต่างถิ่น
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานราชการอื่น เพื่อจัดอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป
(2) ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า
(๓) จัดหางบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าให้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชนในพื้นที่
(๔) จัดหาตลาดหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มอาชีพหรือประชาชน
4.3 ปัญหาด้านสังคม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาสวัสดิการสังคมในการให้บริการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ และคนพิการ
(2) ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ถูกละเลยจากเยาวชน
(3) ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(4) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ความต้องการ
(1) จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ
(2) จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี
(3) จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการกีฬา นันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน
(4) ประสานหน่วยงานราชการอื่น เพื่อจัดทาแผนปูองกันแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
4.4 ปัญหาด้านสาธารณสุข
สภาพปัญหา
(1) ราษฎรขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง
(2) การให้บริการทางสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(3) ปัญหาโรคระบาดหรือโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปากในเด็ก ฯลฯ
(4) ประชาชนขาดความร่วมมือเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ความต้องการ
(1) จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานอืน่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น
(3) จัดหางบประมาณเพื่อรณรงค์การปูองกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
(4) ประสานหน่วยงานอืน่ ในการปูองกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
4.5 ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
(1) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเมือง การบริหาร
(2) ปัญหาระบบขั้นตอนในการให้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(4) ปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
(5) อาคารสานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ความต้องการ
(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเมือง การบริหาร
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
(2) ปรับปรุงระบบขั้นตอนในการให้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพ
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
(4) ประสานหน่วยงานอืน่ เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการบริหารงาน
(5) จัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
5. ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนในการร่วมกันคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ มี อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก
SWOT เข้ามาช่วยเพื่อให้ทราบความต้องการของประชาชน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุมคามใน
การดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าที่ และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบกับต้อง
ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องดาเนินการด้านต่ างๆ
ซึ่งสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(5) ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ผู้บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ ได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า นคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาตาบลแม่อ้อ มีถนนทางหลวงหมายเลข 1190
เชื่อมต่อกับจังหวัดเชียงรายและอาเภอใกล้เคียง และมีความพร้อมด้านสถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ การคมนาคม
ขนส่ง ในการจัดตั้งเป็นกิ่งอาเภอ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในตาบลแม่อ้อและตาบลใกล้เคียง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีจานวน 20 หมู่บ้าน มีภัยธรรมชาติ น้าท่วม
จากฤดูฝน หรือลมพายุในฤดูร้อนสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน แหล่งน้าทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ในฤดู
แล้งบางหมู่บ้านมีน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
โอกาส
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และบุคลากรท้องถิ่นที่มีความพร้อมใน
พัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในตาบลแม่อ้อ
อุปสรรคหรือข้อจากัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น การเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(4) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตโดยได้
กาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่ น กลุ่มสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูง อายุ และผู้พิการให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่ง เสริมการศึกษานอกระบบ ส่ง เสริมอาชีพให้แ ก่
เกษตรกร และการอนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่น
จุดอ่อน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะ
ยากจน เมื่อเสร็จสิ้นจากการเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้วมักจะเดินทางไปประกอบอาชีพในเขตชุมชนอื่น ทาให้
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุหรือผู้พิการขาดการดูแลเอาใจใส่
โอกาส
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ผู้นาชุมชนและประชาชน มีความพร้อมในการส่งเสริม
เสริมคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล และมีห น่วยงานของรัฐและกลุ่มเอกชน(ศูนย์เพื่ อน้องหญิง ) ในการ
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรีในพื้นที่
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขาดการเอาใจ
ใส่ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ ขาดการออกกาลังกายดูแลรักษาสุขภาพ เด็กและเยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด
และมีค่านิยมเลียนแบบตามกระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมตามมา
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อ ง
ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย และให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชาชนในชุมชนเป็น
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อการจัดระเบียบและช่วยเหลือ ประชาชนในท้องถิ่น หากเกิดเหตุภัย
พิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้มีการจัดตั้ งศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนตาบลแม่อ้อ และ
ฝึกอบรมทบทวนให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกปี
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่ว นตาบลแม่ อ้อ มีพื้น ที่กว้างใหญ่ กว่า 130 ตร.กม. และชุมชนมีจ านวน 20
หมู่บ้าน มีภัยธรรมชาติ น้าท่วมจากฤดูฝน หรือลมพายุในฤดูร้อนสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน ทาให้
การช่วยเหลืออาจเกิดความล่าช้า และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีงบประมาณจากัดในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ได้รับเหตุภัยพิบัติ
โอกาส
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครปูองกัน ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สัง คมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และมีการจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญในจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีงบประมาณที่จากัด ทาให้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติมีไม่เพียงพอ และมีระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนทางราชการมีความ
ยุ่งยาก ล่าช้าไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่อ งเที่ยว มีภารกิจ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(3) การท่องเที่ยว
(4) การผังเมือง
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ที่เก่าแก่ เช่น พระธาตุกู่แก้ว วัดพระเจ้าบุ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (หน้าวัดแม่อ้อใน) เป็นต้น และมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เห็ด
ฟาง เห็ดนางลม เห็ดนางฟูา ถั่วลิสง หน่อไม้ มันสาปะหลัง ยางพารา เป็นต้น และมีผลไม้ต่าง ๆ เช่น ลาไย กระท้อน
มะม่วง ลิ้นจี่ กล้วยน้าว้า สับปะรด เป็นต้น
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีพื้นที่เพาะปลูกจานวนมากแต่ขาดแคลนแหล่งน้าทางการเกษตร
ในฤดูแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีงบประมาณที่จากัดในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน
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โอกาส
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีสินค้าทางการเกษตรหลากหลาย มีโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมหลายแห่ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความพร้อมในการการพัฒนา
ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
อุปสรรคหรือข้อจากัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีงบประมาณที่จากัด ประกอบกับขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐในการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปด้วย
ความล่าช้า มีระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนทางราชการที่มีความยุ่ง ยาก ล่าช้าไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การการจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ยัง ขาดแคลนเจ้าหน้าที่รั บผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดาเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของ
กลุ่มเปูาหมาย และการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผา
ปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัดแยกขยะของครัวเรือน
โอกาส
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและ
เป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หน่วยดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนิ นการสร้างจิตสานึกของประชาชน
ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้าอีก
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม
ขยะและมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น บ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ เป็นต้น
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5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อ ง
ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริ หารให้ ความส าคั ญในการส่ง เสริมการศึก ษามี ความพร้อ มเรื่ องแผนงานการจั ดการศึ กษา
โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารก็ให้ความสาคัญ
และส่ง เสริม โดยการจัดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรม สาหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจาปี เช่น งานสรงน้าพระเจ้าบุ งานพระธาตุกู่แก้ว เป็นต้น
จุดอ่อน
ภารกิจด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีกรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างแล้วแต่
ภารกิจด้านการศึกษาจะต้องอาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้าน
ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้ ทักษะเพิ่มเติม
โอกาส
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทาให้เด็ก เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่ อง
การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และความล่ า ช้า ในการถ่ า ยโอน ท าให้ ก ระทบต่ อ แผนการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับเด็ก เยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เดินทาง
ออกไปศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่อื่น เช่น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนวัฒนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองง่า เป็นต้น
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
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(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการบารุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(32) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
(33) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(34) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันขององค์การบริหารส่วนตาบล
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

21

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลกรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ให้มีและส่งเสริม ให้มีอุตสาหกรมในครัวเรือน
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบิตของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มีขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์ก ร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กร
มีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา
2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึ ง จุด เด่ นหรือจุ ดแข็ง ซึ่ ง เป็น ผลมาจากปัจ จัย ภายใน เป็น ข้อ ดีที่ เกิด จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน เป็ น ปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่ง การบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การ
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี เป็นวัยทางาน
บริหารส่วนตาบล
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 3. มีภาระหนี้สิน
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึง
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท
กฎระเบีางานคล่
ยบของทางราชการ
องตัว โดย
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
6. รู้จักอัตลักษณ์ วัฒนธรรมในท้องถิ่น
โอกาส O
ข้อจากัด T
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิด 1. เงินเดือนหรือค่าตอบแทนน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
ความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
ตลอดเวลา
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ ชุมชนจากัด
การทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สาธารณสุข นิติกร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า เป็นต้น
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ไ ด้ สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส O
ข้อจากัด T
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็น 1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
อย่างดี
แบบเครือญาติในชุมชน การ ดาเนินการทางวินัยเป็นไป
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
ได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง
3. บุคลากรมีถิ่น ที่อยู่กระจายทั่ วเขต อบต. ทาให้ รู้ 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทางาน
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา ได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.
โทเพิ่มขึ้น
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท ประชากร และภารกิจ
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลังและ
การจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
4. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว จะสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ขี ด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผล
ทาให้สัง คมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะ
โลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์
รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New public
administration model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี อันเป็นรูป แบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ไ ด้มี การผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ
ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
แนวคิด ทางรั ฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดาริข ององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหาร
ราชการ
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ
อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล และตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคั ญ ฎีกางานเกี่ ยวกั บเงิ นเดื อน ค่าจ้ าง ค่ าตอบแทน เงิน บาเหน็ จ
บานาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การส ารวจ ออกแบบ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้าง
และซ่ อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติด ตาม ควบคุม การปฏิบัติง าน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายใน อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน
ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้กาหนดโครงสร้างแผนอัตรากาลังใหม่ ตามภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
ที่
1.

โครงสร้างส่วนราชการเดิม
สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างส่วนราชการใหม่
สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานกฎหมายและคดี*
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข*

2.

กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานธุรการ*
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค*

3.

ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
กาหนดงานเพิ่มจานวน 2 งาน ได้แก่
1.8 งานกฎหมายและคดี เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
บริการประชาชนให้ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
1.9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการบริการ
และแนวทางการพัฒนาที่ 5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนได้รับความรวดเร็วและถูกต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ
กาหนดงานเพิ่มจานวน 2 งาน ได้แก่
3.3 งานธุรการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
บริการประชาชนให้ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
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ที่

4.

5.

โครงสร้างส่วนราชการเดิม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างส่วนราชการใหม่

ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 แนวทางการพัฒนา
ด้านไฟฟูา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้าน
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ และแนวทางการพัฒนาที่ 2.2 แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 งานตรวจสอบภายใน
5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนได้รับความรวดเร็วและ
ถูกต้อง
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งในการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 25612563) ได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนา
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ฯลฯ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
วิสัยทัศน์ที่ดีเกิดจากความสามารถในการมองไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจากัดของ
พื้นที่และเกิดจากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่ หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงามเป็นอะไรที่
พัฒนาได้เรียนรู้ได้สาหรับคนที่ใฝุรู้ใฝุเรียน
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ
"แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้า นาการศึกษา พาเกษตรสู่สากล"
 เป้าประสงค์ (Purpose)
"เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งตาบล โดยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และการเมืองเพื่อความเข้มแข็งของตาบล"
 ภารกิจ (Mission)
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบลแม่อ้อเองอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตภายในตาบลเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
3) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือนในตาบล
4) ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปสินค้าการเกษตร
5) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้าอุปโภค บริโภค ทั้งตาบลอย่างมีระบบและมีคุณภาพ
6) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรของตาบลอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และรื้อฟื้น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมั่นคง ถาวร
8) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนถึงรุน่ ลูก รุ่นหลาน
9) จัดการด้านการศึกษา เรียนรู้ แก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
มีความเข้มแข็ง ทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10) ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะที่จาเป็นและเร่งด่วนอย่างทั่วถึง
11) จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
12) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
13) ส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
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การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ด้วย SWOT analysis
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
จุดแข็ง (Strength = S)
- พื้นที่ตาบลแม่อ้อ มีถนนสาย 1190 ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดเชียงรายและอาเภอใกล้เคียง
เช่น อาเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นอาเภอติดชายแดนลาว ทาให้มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ติดถนนสาย
1190 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการคมนาคม
- อบต.แม่อ้ออยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ราชการในตาบล เช่น สถานีตารวจภูธรแม่อ้อ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลแม่อ้อ ซึ่งทาให้การประสานงานระหว่างส่วนราชการเป็นไปได้ง่าย
- มีการคมนาคมเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
- มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่และประปาผิวดินทุกหมู่บ้าน
- พื้นที่ตาบลแม่อ้อ มีอ่างเก็บน้า ฝายทดน้า สาหรับเก็บกักน้าเพื่อใช้สาหรับการเกษตร
- เกษตรกร มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อรวมตัวกันในการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการใช้น้า
- กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้าโดยการตัดหญ้าหน้าอ่างฯ มีการขุดลอกคลองส่งน้า
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบ
คมนาคม ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟูาครัวเรือนและสาธารณะ ผังเมือง และก่อสร้างอื่น ๆ ภายในตาบลแม่อ้อ
- เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness = W)
- ภัยจากธรรมชาติ น้าท่วมจากฤดูน้าหลาก ลมพายุฤดูร้อน ทาให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
- ที่ดินบางแห่งไม่มีการยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์
- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
- ต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาด
- น้าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางแหล่งใช้การไม่ได้
- แหล่งน้าตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
- ประชาชนขาดความรู้ ความชานาญ ในการใช้งานและการบารุงรักษาที่ถูกต้อง
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้า
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- พื้นที่ตาบลแม่อ้อมีหมู่บ้านจานวนมากทาให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
โอกาส (Opportunity = O)
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
- สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ทางด้านแหล่งน้า ถนนได้ จากจังหวัด หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- โครงสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อยังไม่มี
ความชานาญและบุคลากร
- งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในตาบลแม่อ้อ
- ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ที่มีต้นทุนการดาเนินงานสูง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยและต้องสนับสนุน
งบประมาณในส่วนที่ต้องดาเนินงานเป็นประจา และเร่งด่วนก่อน
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคม
จุดแข็ง (Strength = S)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยการจัดกีฬาประชาชนตาบลแม่อ้อต้านยาเสพติด
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตาบลแม่อ้อต้านยาเสพติด เป็นต้น
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตาบลแม่อ้อ
- การจัดช่องทางให้มีอินเตอร์เน็ตตาบล ฟรี wifi เป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลข่าวสารในการศึกษาของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- ความร่วมมือร่วมใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
รวมถึงการจัดกิจกรรมงานกีฬา
- ส่งเสริมทางด้านการดนตรี โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนเครื่องดุริยางสาหรับโรงเรียนในพื้นที่ตาบล
แม่อ้อ ด้านการศึกษามีการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
อบรมสัมมนา หรือพัฒนาครู การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ทาให้การทางานในหน่วยงานมีความรวดเร็วและถูกต้อง
- ตาบลแม่อ้อ มีประเพณีอันดีงามซึ่งสืบสานมายาวนาน เช่น ประเพณีสรงน้าพระเจ้าบุ ประเพณีสรงน้า
พระธาตุกู่แก้ว และประเพณีสรงน้าพระธารตุผาช้างมูบ เป็นต้น
- ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในพื้นที่
- มีการจัดห้องสมุดเพื่อให้บริการประชาชน
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จุดอ่อน (Weakness = W)
- การฝึกอบรม/ความรู้เฉพาะทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ มีค่อนข้างน้อย
- ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของตาบลแม่อ้อ เช่น ประเพณีสรงน้า
พระเจ้าบุ ประเพณีสรงน้าพระธาตุกู่แก้ว และประเพณีสรงน้าพระธารตุผาช้างมูบ เป็นต้น
โอกาส (Opportunity = O)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- รัฐบาลมีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดสรรงบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ
- รัฐบาลมีการส่งเสริมทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
- ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา
- การปฏิบูรณะสังขรณ์พระธาตุต่างๆ ค่อนข้างทาได้ยากเนื่องจากอยู่บนภูเขาสูงการเดินทางค่อนข้าง
ลาบาก
- ขาดการดูแลรักษาพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
จุดแข็ง (Strength = S)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาแหล่งท่อเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตาบลแม่อ้อทุก
กลุ่มที่มีการลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตาบลแม่อ้อเป็นตาบลต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลแม่อ้อ
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP
- องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีการสนับสนุนการทาการเกษตรชีวภาพ,เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การจัดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จุดอ่อน (Weakness = W)
- สถานที่สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบ
ผสมผสาน
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวมีจานวนน้อย ไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าที่ควร
- งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสาน
โอกาส (Opportunity = O)
- การพัฒนากิจการพาณิชย์ในหลาย ๆ ด้าน
- การพัฒนาด้านการค้าขายในประเทศแถบภูมิภาค
- ประชาชนเห็นความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถก่อให้เกิด
รายได้ในครอบครัว
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
- ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่
ทั่วถึง
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาล่าช้าทาให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพล่าช้าตามเพราะรายได้หลักขององค์การ
บริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength = S)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรแบบผสมผสาน
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
- พื้นที่ตาบลแม่อ้อ มีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร และมีดินดีเหมาะแก่การเพาะ
- ภูมิประเทศเหมาะแก่การปลูกพืชข้าว พืชไร่ พืชสวน และผลไม้เมืองหนาว
- มีการบริหารจัดการขยะโดยวิธีการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดภาวะหมอกควันในการเผา
ขยะได้
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จุดอ่อน (Weakness = W)
- พื้นที่ตาบลแม่อ้อ มีภูเขาโอบล้อมและเป็นที่ราบลุ่มถึงฤดูน้าหลาก จะทาให้เกิดน้าปุาไหลหลากเป็น
ประจาทุกปี
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบ
ผสมผสาน
- ขาดเครื่องจักรกล เครื่องมือในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ระบบชลประทานแบบท่อ ฯลฯ
โอกาส (Opportunity = O)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง (Strength = S)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและการทางาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
- สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็น
และสมควร
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน
- การสร้างและบารุงรักษาทางบก ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น
- มีอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างครบถ้วน
จุดอ่อน (Weakness = W)
- ระบบข้อมูลข่าวสาร ขาดความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- ปัญหาการร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไขในทันที
- ประชาชนไม่เข้าใจในระบบการทางาน ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทางานล่าช้า ไม่ทันท่วงที
- การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน
- ประชาชนยังขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โอกาส (Opportunity = O)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- ขาดการประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
6. ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดแข็ง (Strength = S)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ต่างๆ
- มีเจ้าพนักงานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
- มีเครือข่ายสมาชิก อปพร. แจ้งเหตุ
- มีงบประมาณเฉพาะรองรับ (เงินสารองจ่าย)
- มีระเบียบใช้จ่ายเงินฉุกเฉินชัดเจน
จุดอ่อน (Weakness = W)
- งบประมาณ อบต.มีน้อย
- ไม่มีเครื่องเตือนภัย/ขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย
- ขาดเครื่องจักรกลหนักในการปูองกัน
- ขาดการวางแผนที่ดี/ไม่มีการบริหารภัยพิบัติอย่างถูกวิธี
โอกาส (Opportunity = O)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- สานักงานปูองกันฯ จังหวัดให้การดูแลสนับสนุน
- มีแม่น้าหลักจานวนหลายสายสามารถระบายน้าได้ดี
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
- ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
- ขาดการซักซ้อมรองรับการเกิดภัย
- มีภารกิจแก้ไขปัญหาหลาย ๆ ด้าน
- พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีวงกว้างแต่งบประมาณจากัด
- ประชาชนในพื้นที่คิดว่าเป็นปัญหาของ อบต.ที่ต้องดาเนินการ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบนั
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ( ปลัด อบต. )
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ( รองปลัด อบต. )
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ) จานวน - ตาแหน่ง
สานักงานปลัด อบต.
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการ
ที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
3. นักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ
4. นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ
5. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชานาญงาน
6. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ)
9. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ)
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
11. พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงิน
อื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง )
2. นักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญการ
3. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชานาญการ
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง
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กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งาน
แผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม
การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )
2. นายช่างโยธา ระดับอาวุโส
3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
4. นายช่างไฟฟูา ระดับปฏิบัติงาน
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)
6. ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)
7. คนงานทั่วไป (ทั่วไป)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
อัน ได้ แ ก่ การจั ด การศึก ษาก่ อ นปฐมวั ย การจัด การศึ กษาปฐมวั ย การจัด การศึ กษาระดั บประถมศึก ษา
งานบริ ห ารจั ด การ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การเตรี ย มพร้ อ มการรั บ ถ่ า ยโอนการจั ด การจั ด การศึ ก ษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ) จานวน ตาแหน่ง
2. นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ครู (อันดับ คศ.1)
จานวน 4 ตาแหน่ง
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
จานวน 1 ตาแหน่ง
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 5 ตาแหน่ง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ปี 2560

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การศึ ก ษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น

โครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา
สามปี
42

จานวน
โครงการ
ที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ
40

27

27

21.25

5
7

5
6

3.93
4.72

41
5
127

38
5
121

29.92
3.93
95.24

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่
บรรจุในแผน
31.49

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อบต.แม่อ้อได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาดังนี้
การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สี่ปี
2559
215
-

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560)
แผนการ
ข้อ
ดาเนิน
แผนพัฒนา
แผนการ
ดาเนินงาน
บัญญัติ
การ
สามปี
ดาเนินงาน
2559
2559
ได้จริง
2560
2560
215
215
160
127
121
100

100

74.41

-

95.27

ข้อ
บัญญัติ
2560
121

ดาเนิน
การ
ได้จริง

95.27

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

40

7,750,900.00

27

2,709,196.00

5

280,000.00

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมและการท่องเที่ยว

6

75,000.00

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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5,129,300.00

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5

108,000.00

121

36,052,396

รวม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและเป็นพื้นฐาน
ในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน (ย้าย)
การลาออก เป็นต้น
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธกี ารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้ มการเพิ่ ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ ผ่านมาแล้วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทางาน
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน
6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ (1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน
ที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวนตาแหน่ง
หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหาอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควร
ระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธีธรรมดา
แบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะพิจารณาถึงเปูาหมาย โดยใน
ที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ดังนี้
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ที่

ตาแหน่ง

ประเภท

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

2

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

3

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

บริหารงาน
ท้องถิ่น
บริหารงาน
ท้องถิ่น
วิชาการ

4

ส่วนราชการ

สานักงานปลัด

หัวหน้าสานักปลัด อบต.

5

นักจัดการงานทั่วไป

6
7
8

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเกษตร

9
10
11

เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

12

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

13

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

14

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

15

พนักงานขับรถยนต์
รวม 17 ตาแหน่ง

อานวยการ
ท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้คุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
พนง.จ้างทั่วไป
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อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)
-

มีผู้
ดารง
ตาแหน่ง
(อัตรา)
1

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1
1
1

-

1
1
1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1
14

1

-

อัตรา
กาลัง หมายเหตุ
ว่าง
(อัตรา)

มีข้อผูกพัน
กับกสถ.

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
16 กองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง

17
18
19
20

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

21

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

22

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

23 กองช่าง

รวม 7 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง

24
25
26
27

นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

28

ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

29

คนงานทั่วไป
รวม 7 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษา

30 กองการศึกษา
ศาสนาและ
31 วัฒนธรรม
32
33
34

นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

รวม 5 ตาแหน่ง
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้น

อานวยการ
ท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้คุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้คุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้คุณวุฒิ)
อานวยการ
ท้องถิ่น
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
พนง.จ้างทั่วไป
อานวยการ
ท้องถิ่น
วิชาการ
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
พนง.จ้างตาม
ภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
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-

1

-

-

1
1
1
1

-

-

1

-

-

1

-

-

7
1

-

-

2
1
1
1

-

-

1

-

-

1
8
-

1

-

1
4
1

-

-

5

-

-

11
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

รายชื่อครู ผู้ช่วยครูผู้ดแู ล และผูด้ ูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ประจาปี 2560
จานวนครู/

ที่

ชื่อ-สกุล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จานวน ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก เด็ก /ผู้ดูแลเด็ก
มีผู้ครอง
(คน)

กรอบอัตราว่าง
ครู/ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก /ผู้ดูแลเด็ก
(อัตรา)

ความต้องการครู/
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก
(เพิ่มเติม)
(คน)

ตาแหน่ง(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางทัศนีย์ พุทธวงศ์
นางสาวนรีรัตน์ โยทา
นางเกสร จันทร์นวล
นางวิมล มาลัย
นางสาวสิรินยา ใจวงค์
นางสาวปรานี ติ๊บมา
นางสาวพียากร พุทธวงค์
นางจาเริญ กันจินะ
นางสาวณัฐกานต์ บุญปูอ
นางสาวศรัณยธร กันจินะ

ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
ศพด.ต้นกล้า
รวม

ครู
ครู
ครู
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(ลงชื่อ)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.6
ปริญญาตรี

120

10

-

10

120

10

-

10

ผู้กรอกข้อมูล

(นายสถิตย์ กิจรัก)
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเหตุ สัดส่วนครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล และผู้ดูแลเด็ก: เด็ก = 1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบนั
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อมีความต้องการพนักงานส่วนตาบลประเภทบริหารจานวน 2
ตาแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งปลัด จานวน 1 คน และรองปลัด จานวน 1 คน
สานักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 12 ตาแหน่ง 12
อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 4 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 2
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันในสานักงานปลัด
อบต. มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 12 ตาแหน่ง รวม 12 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองคลัง อบต.แม่อ้อ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 7 ตาแหน่ง 7อัตรา
แยกเป็นประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 3 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 7 ตาแหน่ง รวม 7 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองช่าง อบต.แม่อ้อ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 6 ตาแหน่ง 7
อัตรา แยกเป็นประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน
2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง อบต.แม่อ้อ มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 6
ตาแหน่ง รวม 7 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม่อ้อ มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้ง หมด
จานวน 3 ตาแหน่ง 6 อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา
พนักงานครู 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 6 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจานวนอัตรากาลัง
ทั้งหมด 11 ตาแหน่ง รวม 11 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อทุกส่วนราชการต้องการอัตรากาลัง
ทั้งหมด 36 ตาแหน่ง 42 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 19 อัตรา
2. พนักงานส่วนตาบล (อัตราว่าง)
จานวน 2 อัตรา
3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 4 อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า
4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)
จานวน - อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า
5. ลูกจ้างประจา (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน - อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตาแหน่ง) จานวน 15 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)
จานวน - อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 2 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)
จานวน - อัตรา
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลัง มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
ส าหรั บ อั ต ราก าลั ง ที่ สั ง กั ด ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ซึ่ ง ตามประกาศ ก.อบต.จั ง หวั ด เชี ย งราย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กาหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีตาแหน่ง อัตรากาลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจานวน 1 คน
2. ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน
10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีตาแหน่งครูผู้แลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน
ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก หลาย
อัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอต่อจานวนเด็กได้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้ออาจมีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังในส่วนของตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วน
ตาบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ให้สอดคล้องกับจานวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสาย
งานดั ง กล่ าวข้ างต้ นแล้ ว องค์ การบริ หารส่ วนต าบลแม่ อ้อ ได้ นาเอาจานวนพนักงานแต่ ละสายงานที่ มีในกรอบ
อัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่าง ๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคม

เป้าประสงค์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

การพัฒนาด้านถนน, รางระบายน้า, คลองดาด
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
การพัฒนาด้านไฟฟูา
การพัฒนาด้านระบบประปา
การพัฒนาด้านอาคารสถานที่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา เรียนรู้ทั้งในระบบและ
นอกระบบ
2.2 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การกีฬาและ
นันทนาการ
2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน
2.4 ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการปูองกัน อาชญากรรม
2.5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
2.6 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 ส่งเสริมทานุบารุงด้านพุทธศาสนา
2.8 ส่งเสริมงานพิธ,ี รัฐพิธีต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมส่งเสริม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
และการแก้ไขปัญหาความ 3.2 สนับสนุนการทาการเกษตรชีวภาพ, เกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยากจน
ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ
ปูองกัน อาชญากรรม
3.3 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และกองทุน
ต่าง ๆ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามนโยบายรัฐบาล
3.5 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานสินค้า
OTOP
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ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ

- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน/ผช.นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา/นายช่าง
ไฟฟูา/ผช.นายช่างโยธา/
ผช.ช่างก่อสร้าง
- จพง.ธุรการ กองช่าง
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษา
- นักวิเคราะห์ฯ
- นักวิชาการศึกษา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานปูองกันฯ
- ผช.นักพัฒนาชุมชน

- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- นักวิชาการเกษตร
- ผช.นักพัฒนาชุมชน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว

4.1 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและ
ชุมชน
4.2 ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
4.3 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการ
ให้บริการ
5.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนให้ถูกต้อง
และรวดเร็วและเป็นธรรม
5.3 การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.5 ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักงานปลัด
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการศึกษา
- นักจัดการงานทั่วไป

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักงานปลัด
- ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองการศึกษา
- นักทรัพยากรบุคล
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- จพง.ธุรการ/ผช.จพง.
ธุรการ กองคลัง
6.1 สนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล - ปลัด อบต.
เรือน/การฝึกอบรมและทบทวน
- หัวหน้าสานักงานปลัด
6.2 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครตารวจ - ผู้อานวยการกองช่าง
บ้าน/ชุมชน
- เจ้าพนักงานปูองกันฯ
6.3 ส่งเสริมการเฝูาระวังการใช้แรงงานต่างด้าว/การ
ใช้แรงงานเด็กฯ
6.4 ส่งเสริมการเฝูาระวังภัยพิบัติ/สาธารณภัยฯ
6.5 สนับสนุนส่งเสริมการปูองกันภัยบนท้องถนนและ
ภัยจากวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้วิเคราะห์ตามภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จึงกาหนดบุคลากร ดังนี้
เพิ่ม / ลด
กรอบอัตรา กรอบอัตรากาลังใหม่
ส่วนราชการ
หมายเหตุ
กาลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
1
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
1
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักงานปลัด
1
1
1
1
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
1
1
1
1
ว่าง
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
1
1
1
1
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.)
1
1
1
1
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
1
1
1
1
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
1
1
1
1
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
1
1
1
1
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
1
1
1
1
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
1
1
1
1
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)
1
1
1
1
-

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ส่วนราชการ
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (อาวุโส)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
รวม
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เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ
กรอบอัตรา กรอบอัตรากาลังใหม่
กาลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1

1

1

1

-

-

-

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

1
5

1
5

1
5

1
5

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

42

42

42

42

-

-

-

ว่าง

มีข้อผูกพัน
กับ กสถ.

10. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

หัวหน้าสานักงาน อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานกฎหมายและคดี*
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข*

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานธุรการ*
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค*

ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หมายเหตุ *กาหนดงานใหม่
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โครงสร้างสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานการเจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมการเกษตร

นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1)
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
(คุณวุฒิ) (1)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (1)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(คุณวุฒิ) (1)

นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1)

ผช.นักพัฒนาชุมชน(คุณวุฒิ) (1)

นักวิชาการการเกษตร ปก. (1)

งานกฎหมายและคดี*
-

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชง. (1)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ) (1)

งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข*
-

งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1)
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)
(1)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น

บริหารงาน
ท้องถิ่น

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

-

1

2

2

2

-

4

1
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

ผช.จพง.การเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) (1)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. (1)
ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒิ) (1)

นักวิชาการพัสดุ ชก. (1)
ผช.จพง.พัสดุ (คุณวุฒิ) (1)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น

บริหารงาน
ท้องถิ่น

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

-

1

3

-

-

-

3

-
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานธุรการ*

งานประสานสาธารณูปโภค*

นายช่างโยธา อส. (1)
ผู้ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ) (1)

นายช่างโยธา อส. (1)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) (1)

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)
คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)

นายช่างไฟฟูา ปง. (1)

หมายเหตุ *กาหนดงานขึ้นใหม่
ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น

บริหารงาน
ท้องถิ่น

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ
ชานาญการ

ทั่วไป
อาวุโส

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

-

1

-

2

-

2

2

1
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1 (4)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (1)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (5)

นักวิชาการศึกษา ชก. (1)

ระดับ

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ
ชานาญการ

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

ทั่วไป
อาวุโส

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

1

-

4

-

-

-

6

-
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (ว่าง)

ระดับ

บริหารงาน
ท้องถิ่น

บริหารงาน
ท้องถิ่น

อานวยการ
ท้องถิ่น

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

1

-

-

-

-

-

-

-

-

58

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชือ่ -สกุล

คุณวุฒิ เลขที่ตาแหน่ง

1

นายทวีศักดิ์ นาทอง

รป.ม.

2

นางนิชกานต์ สินานัท

รป.ม.

12-3-001101-001
12-3-001101-002

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง

ระดับ

นักบริหารงานท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

กลาง
ต้น

เลขที่
ตาแหน่ง
12-3-001101-001
12-3-001101-002

ตาแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
กลาง
375,480
84,000
84,000
(31,290 x 12) (7,000x12) (7,000x12)
ต้น
369,480
42,000
(30,790 x 12) (3,500x12)

หมายเหตุ
543,480
411,480

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่

ชือ่ -สกุล

คุณวุฒิ เลขที่ตาแหน่ง

1

พนักงานส่วนตาบล
นายณัฐธัญ อาทะจา

ร.ม.

2

นายไพบูลย์ ติ๊บมา

น.ม.

3

-ว่าง-

4

นางสาวโชติกา มุกดา

บธ.บ.

5

นายสมพร ทรินทร์

กษ.บ.

6

พันจ่าเอกยงยุทธ
คาเขื่อน
นางสาวธัญวรัตน์ ตาสาย

ปวท.

7

บธ.บ.

12-3-012101-001
12-3-013102-001
12-3-013101-001
12-3-013103-001
12-3-013401-001
12-3-014805-001
12-3-014101-001

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง
นักบริหารงาทั่วไป
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ต้น

12-3-012101-001
12-3-013102-001
12-3-013101-001
12-3-013103-001
12-3-013401-001
12-3-014805-001
12-3-014101-001

ชก.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปก./
ชก.
ปก.

นักวิชาการเกษตร

ปก.

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.
ชง.

ตาแหน่ง
นักบริหารงาทั่วไป
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน
ระดับ
ต้น
ชก.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปก./
ชก.
ปก.

นักวิชาการเกษตร

ปก.

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.
ชง.

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

317,520
42,000
(26,460x12) (3,500x12)
311,640
(25,970x12)
355,320
-

-

359,520

-

311,640

-

355,320

229,920
(19,160x12)
249,240
(20,770x12)
324,360
(27,030x12)
185,160
(15,430x12)

-

-

229,920

-

-

249,240

-

6,960
(580x12)
-

331,320

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

-

185,160

59

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ที่
1
2
3
4
5

ชือ่ -สกุล
พนักงานจ้าง
นายรัชพล แสนริน
นางนันทิชา ติ๊บมา
นางสาวภิญญา ศรีมูล
นายสุทัศน์ ปวงใจ
นายชนะพล จันทร์ติ๊บ

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
ปวส.
ปวส.

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์

-

245,040
249,720
188,160
149,520
108,000

-

-

245,040
249,720
188,160
149,520
108,000

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

378,360

-

282,600

-

323,760

-

282,600

-

193,800
165,720
142,440

กองคลัง
ที่

ชือ่ -สกุล

คุณวุฒิ

2

พนักงานส่วนตาบล
นางชญาดา
ตรงต่องาน
นางลักขณา โพธิ์คา

3

นางเชษฐ์ธิดา แสนริน

บธ.ม.

4

นางราพึง นันต๊ะภาพ

บธ.บ.

1
2
3

พนักงานจ้าง
นางอัณศยา มาจันทร์
นางฐิติชญา หอมญาติ
นางสาวพิชญาณีย์
ยะทา

ปวส.
ปวส.
ปวช.

1

บธ.บ.
บธ.บ.

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ต้น

12-3-042102-001
12-3-043201-001
12-3-043204-001
12-3-043203-001

นักบริหารงานคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

นักวิชาการพัสดุ

ชก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชก.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

12-3-042102-001
12-3-043201-001
12-3-043204-001
12-3-043203-001

นักบริหารงานคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

นักวิชาการพัสดุ

ชก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชก.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ
ต้น

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

336,360
42,000
(28,030x12) (3,500x12)
282,600
(23,550x12)
323,760
(26,980x12)
282,600
(23,550x12)
193,800
165,720
142,440

-
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
กองช่าง
ที่

ชือ่ -สกุล

คุณวุฒิ

1

พนักงานส่วนตาบล
นายวรรณ โยปินตา

วท.บ.

2

นายพิเชฐ หอมญาติ

วท.บ.

3

วท.บ.

4

นายณรงค์ศักดิ์
บ้านสระ
นางนิภาพร ศรีวงค์

5

นายศักดิ์ทวี เมืองดี

ปวช.

1
2
3

พนักงานจ้าง
นายมาฬิศร์ แตงทอง
นายกณวรรธน์
พุทธวงค์
นายดารงค์รักษ์
หม้อฤชัย

บธ.บ.

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
12-3-052103-001
12-3-054701-001
12-3-054701-001
12-3-054101-002
12-3-054706-001

ปวช.
ม.6
บธ.บ.

-

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ต้น

12-3-052103-001
12-3-054701-001
12-3-054701-001
12-3-054101-002
12-3-054706-001

นักบริหารงานช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

อาวุโส

นายช่างโยธา

อาวุโส

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

นายช่างไฟฟูา

ปง.

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

นักบริหารงานช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

ต้น
อาวุโส

นายช่างโยธา

อาวุโส

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

นายช่างไฟฟูา

ปง.

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

349,320
42,000
(29,110 x 12) (3,500x12)
254,880
(21,240 x 12)
260,520
(21,710 x 12)
155,640
(12,970x12)
140,400
(11,700x12)

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

391,320

-

254,880

-

260,520

-

155,640

-

140,400

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

-

140,880
135,000

-

-

140,880
135,000

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

108,000

-
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

ชือ่ -สกุล

1

พนักงานส่วนตาบล
-

2

นายสถิตย์ กิจรัก

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

พนักงานครู ผดด.
นางทัศนีย์ พุทธวงค์
นางสาวนรีรัตน์ โยทา
นางเกสร จันทร์นวล
นางวิมล มาลัย
พนักงานจ้าง
นางสาวสิรินยา ใจวงค์
นางสาวปรานี ติ๊บมา
น.ส.พียากร พุทธวงค์
นางจาเริญ กันจินะ
น.ส.ณัฐกานต์ บุญปูอ
น.ส.ศรัณยธร กันจินะ

คุณวุฒิ
พธ.บ.

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
12-3-082107-001
12-3-083803-001

คบ.
คบ.
คบ.
คบ.

5320088
5320089
5720333
5720507

คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
ม.6
ศศ.บ.

-

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ต้น

12-3-082107-001
12-3-083803-001

นักบริหารงานการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ต้น

393,600

-

ชก.

293,880
(24,490x12)

42,000
(3,500x12)
-

435,600
มีข้อผูกพัน ก.กลาง
293,880

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

-

-

-

-

๔๒,๗20
๓๖,๗๒0
๓๖,๗๒0
๓๖,๗๒0
๓๘,๑๖0
2๓,๒๘0

-

-

๔๒,๗20
๓๖,๗๒0
๓๖,๗๒0
๓๖,๗๒0
๓๘,๑๖0
2๓,๒๘0

นักบริหารงานการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ชก.

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

5320088
5320089
5720333
5720507

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

เงินเดือน

ระดับ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่
1

ชือ่ -สกุล

คุณวุฒิ

พนักงานส่วนตาบล
-

-

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
12-3-123205-001

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

หมายหตุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปก./
ชก.

12-3-123205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปก./
ชก.

355,320

-

-

355,320
มีข้อผูกพัน กสถ.
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรในการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัย
ต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและ
คุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมี
การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ กร อั น ได้ แ ก่
ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
หน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คาแนะนาปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดุงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติง านอันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั่ ง ในระบบและนอกระบบ รวมถึง การศึกษาตามอัธยาศั ย เพื่อให้บุ คลากรได้ รับความรู้แ ละสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
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องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส
ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง กันและกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มุ่ง เน้น ให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ
WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ
หน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ ในการพั ฒนาบุคลากรในสั ง กั ด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่อ้อ ตามแนวทางข้ างต้ นนั้ น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูง าน การประชุม เชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
การบริหารโครงการ
การให้บริการ
การวิจัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร
การเขียนหนังสือราชการ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่ ว นการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ เล็ ง เห็ น ว่ า มี
ความสาคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุค ลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ประกอบด้วย
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ประกาศให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มกาลั งความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ของราชการประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ดังนี้
ข้อ 1 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ 2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม
ข้ อ 3 พนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ า งต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
ข้อ 4 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ข้อ 5 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 6 พนัก งานส่ว นตาบลและพนั ก งานจ้ างต้ องถือ ว่ าเป็น หน้า ที่พิ เศษที่จ ะสนใจและรับ ทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ
จนเต็มความสามารถ
ข้อ 7 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องรักษาความลับของทางราชการ
ข้อ 8 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องปฏิบัติตามคาสั่ง ของผู้บังคับบัญ ชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ข้อ 9 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้า งต้อ งปฏิบัติร าชการโดยมิให้เป็น การกระท าการข้า ม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
ข้อ 10 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
ข้อ 11 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ
ข้อ 12 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้
ข้อ 13 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทา
การอย่างใดที่เป็นการ กลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตาบลด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ข้อ 14 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิ
ให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ข้อ 15 พนักงานส่ วนต าบลและพนัก งานจ้างต้องไม่ก ระท าการหรื อยอมให้ ผู้อื่น กระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ข้อ 16 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ข้อ 18 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ 19 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิด
วินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ข้อมูลตาแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตาแหน่งสายบริหาร
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ระดับ
ระดับ
ผู้ครองตาแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทน
ชื่อ – สกุล
นายทวีศักดิ์ นาทอง
กลาง
นางนิชกานต์ สินานัท
ต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ชื่อ – สกุล
นางนิชกานต์ สินานัท
ต้น
นายวรรณ โยปินตา
ต้น
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
ชื่อ – สกุล
นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว
ต้น
นายไพบูลย์ ติ๊บมา
ชก.
ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
ชื่อ – สกุล
นางชญาดา ตรงต่องาน
ต้น
นางเชษฐ์ธิดา แสนริน
ชก.
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ – สกุล
นายวรรณ โยปินตา
ต้น
นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ
อส.
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ชื่อ – สกุล
นายสถิตย์ กิจรัก
ชก.
ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้กรอกข้อมูล

(นายไพบูลย์ ติ๊บมา)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายทวีศักดิ์ นาทอง)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายสมคิด ศรีมูล)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ภาคผนวก
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
-------------------------------------ด้วยแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีง บประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ครบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 , 18 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับ
หนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ มติ
ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3
ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
--------------------------------------

ด้วยแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีง บประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ครบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (5) ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับ
หนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ มติ
ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ออ้ รายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างส่วนราชการ แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
(แนบท้ายประกาศ อบต.แม่อ้อ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560)
ที่
1

สานัก / กอง
สานักงานปลัด อบต.

ส่วนราชการภายใน
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานสวัสดิการสังคม
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานธุรการ
1.8 งานกฎหมายและคดี
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

2

กองคลัง

2.1
2.2
2.3
2.4

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3

กองช่าง

3.1
3.2
3.3
๓.๔

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานธุรการ
งานประสานสาธารณูปโภค

4

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5

หน่วยตรวจสอบภายใน

5.1 งานตรวจสอบภายใน

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

หมายเหตุ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
-------------------------------------ด้วยแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีง บประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่อ้อ ครบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16 (5) ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับ
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ มติ
ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล แม่อ้อ
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560)
ที่
กอง/ส่วนราชการ
1 สานักงานปลัด อบต.

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการ
ที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ดีด งานสารสนเทศ งานการ
เจ้ า หน้ า ที่ งานการประชุ ม งานกฎหมายและคดี งานรั ฐ พิ ธี งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ งานจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบล งานการจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณประจาปี งานปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการ
สังคม งานพั ฒนาชุมชน งานจัดระเบี ยบชุมชน งานสัง คมสงเคราะห์ งาน
ส่งเสริมอาชีพ งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ว นตาบล
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 งาน คือ
1. งานบริหารทั่วไป มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ
สารบรรณ งานพิมพ์ดีด งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต.
งานเลื อ กตั้ ง งานรั ก ษาความปลอดภั ย และความสะอาดส านั ก งาน งาน
ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ งาน
วิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล งานเกี่ยวกับงบประมาณ
งานการข้อบัญ ญัติตาบล งานจัดทาแผนพัฒ นาองค์ การบริ หารส่ว นตาบล
แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา งานรวบรวมข้ อ มู ล และสถิ ติท างเทคนิ ค และ
วิชาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานการเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงาน
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานจัดทาคาสั่งและประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนระดับ การ
สอบแข่ งขั น สอบคั ดเลื อกและการคัด เลื อ ก การเลื่ อนขั้ นเงิน เดือ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติง าน การจัดทาทะเบียนประวัติบุคลากร การพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร การปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
การให้บาเหน็จความชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ที่

กอง/ส่วนราชการ

2 กองคลัง

74

หมายเหตุ
อานาจหน้าที่
5. งานส่งเสริมการเกษตร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร ดาเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเกษตร การจัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร การจัดประชุม
การควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
6. งานสวัสดิการสังคม มีอานาจหน้าที่และความรับผิ ดชอบ งานพัฒนา
ชุม ชน งานสวัส ดิ การสั ง คม งานสั ง คมสงเคราะห์ งานส่ ง เสริม อาชี พและ
แรงงาน งานจัดระเบียบชุมชน งานสิทธิเด็กและสตรี งานพัฒนาสตรีและ
เยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7. งานธุรการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ
และงานสารบรรณ การร่างโต้ตอบหนังสือ รับหนัง สือ จัดเก็บหนังสือ และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. งานกฎหมายและคดี มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ การ
พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี การสอบสวน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
9. งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและสาธารณสุ ข มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน การฟื้นฟูสุขภาพ การ
ควบคุมปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) งานคัดแยกขยะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กองคลั ง มี อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การเงิ น การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงิ นได้และ
นาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ต่างๆ การรายงานเงิน
คงเหลือ ประจาวัน งานขออนุมั ติเบิ กเงินตั ดปี และขอขยายเวลาเบิก จ่า ย
งานจัดทางบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ
เงินสะสม งานจัดทาบัญชี ทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชี งานพัสดุ รวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานการเงิน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน
การเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน งานรวบรวมสถิติเงินได้ งานจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน งานทะเบียนคุมรายได้ งานจัดทาบัญชีทุกประเภท
งานบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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2. งานบัญ ชี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเบิกจ่าย
การฝากเงิ น การตรวจเงิ น งานจั ด ท าฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น เก็ บ รั ก ษาฎี ก า
งานจัดทาเงินเดือนและนาส่งเงินเดือน งานเขียนเช็ค จ่ายเช็ ค บันทึกการจ่าย
เช็ค งานหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี งานตัดโอนเงินเดือน งานทะเบียนคุม
รายจ่าย งานทะเบียนคุมเงินค้าประกัน งานตรวจใบเสร็จรับเงินและใบนาส่ง
งานทะเบียนคุ มรายจ่าย งานจัดทาทะเบีย นคุมเงินสะสมและทะเบียนคุ ม
ลูกหนี้เงินยืม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ มีอานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานควบคุมการค้าและ
ค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่ง รัดรายได้ งานแผนที่ภาษี และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ งานพัสดุ งานทะเบียนทรัพ ย์สิน งานจัดซื้อจัด จ้าง งานทะเบีย น
เบิ ก จ่ า ยวัสดุ ค รุ ภั ณ ฑ์แ ละยานพาหนะ และงานอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
กองช่ า ง มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานส ารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้า ฯลฯ งานการประมาณ
การค่า ใช้จ่า ยตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อ สร้าง งานผั ง เมือ ง
งานซ่ อ มบ ารุ ง ทาง อาคาร สะพาน แหล่ ง น้ า งานควบคุ ม การก่ อสร้ า ง
งานสาธารณูปโภค จัดทาทะเบียนสิ่ง ก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานก่ อ สร้ า ง มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
ก่อสร้าง งานเขียนแบบ งานสารวจ งานประมาณการค่าใช้จ่าย งานบูรณะ
และบารุงรักษา งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานขออนุญาต
ก่อสร้างและผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบ คั ด ลอกแบบแปลนสิ่ง ก่ อ สร้ า ง งานส ารวจ งาน
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย งานแผนที่ และงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
2. งานธุรการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ
และงานสารบรรณ การร่างโต้ตอบหนังสือ รับหนัง สือ จัดเก็บหนังสือ และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานประสานสาธารณูป โภค มีอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค งานระบบไฟฟูาและระบบประปา และงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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กองการศึกษา ศาสนา
กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
และวัฒนธรรม
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานสันทนาการ งานการ
ศาสนา งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การกี ฬ าและ
นันทนาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานบริหารการศึกษา มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานข้อมูลการศึกษา งานแผนงานและวิชาการ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานส่งเสริมนอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
งานกีฬาและสันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
5 หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง
ราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชีตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้ง
การควบคุมเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐาน
การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การลงบัญชี
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด
รายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึง
เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ
ตรวจสอบงบประมาณรายได้
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
ที่
4

(นายสมคิด ศรีมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

