คํานํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
โดยให้มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเพื่อให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานจ้างให้
เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จึงได้มีการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดาว เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
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๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น นํามาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้างมากําหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
๑.๒ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยให้มีผล
บังคับใช้ต้งั แต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยมีการกําหนดประเภทตําแหน่งของพนักงานจ้าง
และกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดประเภทตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งของพนักงานจ้างในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก. จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
๔ ปี ซึ่งจะต้องวิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ในการกําหนด
ประเภทตําแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี โดย
การพิจารณากําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง และลักษณะงาน จะต้องคํานึงถึงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย

๑.๔
จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จึงได้
จัดทําแผนพนักงานจ้าง ๔ ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ขึ้น

๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างพนักงานจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
๒.๒
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
มีการกําหนดประเภทตําแหน่ง
พนักงานจ้าง การจัดอัตรากําลังพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดประเภทตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังพนักงานจ้าง โดยจะต้อง
คํานึงถึงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ให้
เหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว สามารถวางแผนการใช้อัตรากําลังของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดสรรงบประมาณ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกประเภทตําแหน่งที่ไม่จําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
๒.๖ เพื่อให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลเชี ยงดาว มี ก ารกํ าหนดตําแหน่งพนัก งานจ้ า งที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล

๒.๗ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตําบลเชียงดาว ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิท ธิภาพ และสามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

๓

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
๓.๒ นําโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลเชียงดาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓
กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง
๓.๔
กําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ
อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
๓.๕ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๖ ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคน ได้รบั การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ําเสมอ

๔

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ทีต่ ั้ง
- เลขที่ ๔๐๘ หมูท่ ี่ ๘ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ เนื้อที่
- ประมาณ ๒๐๕.๒๒ ตารางกิโลเมตร ๑๒๘,๒๖๒.๕๙ ไร่
๑.๓ ภูมิประเทศ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติด
ติด
ติด
ติด

ตําบลเมืองงาย,ตําบลปิงโค้ง
ตําบลแม่นะ
อําเภอพร้าว
ตําบลเมืองคอง

๑.๔ จํานวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน
- จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖
- จํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มบางส่วน ๕ หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ ๔,๖,๗,๘,๑๓
๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาล

๑

แห่ง

คือ เทศบาลตําบลเชียงดาว

๑.๖ ประชากร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว รวม ๑๐,๓๙๖ คน
แยกเป็น
ชาย ๔,๑๖๑ คน
หญิง ๕,๒๓๕ คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร ๔๘.๙๓ คน/ตารางกิโลเมตร

๕
ตารางแสดงจํานวนประชากร
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
จํานวนประชากร
(หลัง)
ชาย ( คน ) หญิง (คน )
รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งละคร
๔๐๗
๔๘๖
๔๖๒
๙๔๘
หมู่ที่ ๒ บ้านดอน
๔๔๔
๔๘๑
๕๒๓
๑,๐๐๔
หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงฆ้อง
๒๗๒
๓๕๒
๓๒๖
๖๗๘
หมู่ที่ ๔ บ้านวังจ๊อม
๑๕๔
๘๔
๘๘
๑๗๒
หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ํา
๔๑๕
๔๗๖
๔๘๕
๙๖๑
หมู่ที่ ๖ บ้านเชียงดาว
๒๓๗
๑๒๒
๑๒๒
๒๔๔
หมู่ที่ ๗ บ้านดง
๓๑๔
๒๗๖
๓๐๔
๕๘๐
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ก๊ะ
๑๗๕
๑๑๖
๑๓๑
๒๔๔
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลุก
๖๕๒
๘๒๕
๘๓๙
๑,๖๖๔
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา
๑๙๔
๒๒๑
๒๐๑
๔๒๒
หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่เตาะ
๒๔๓
๓๑๑
๓๒๐
๖๓๑
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโรงวัว
๓๑๔
๒๗๐
๒๘๗
๕๕๗
หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งดินแดง
๑๐๙
๘๗
๘๘
๑๗๕
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่ง
๑๖๐
๒๒๒
๒๔๓
๔๖๕
หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสะอาด
๒๑๘
๒๗๓
๓๑๓
๕๘๖
หมู่ที่ ๑๖ บ้านผาลาย
๑๘๐
๓๖๖
๓๕๓
๗๑๙
รวม ๔,๔๘๙
๕,๑๖๑
๕,๒๓๕
๑๐,๓๙๖

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
- อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางส่วน
- อาชีพรับจ้างทั่วไป
- รับราชการ

-

ค้าขาย

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ธนาคาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ํามัน
๓

แห่ง
แห่ง
แห่ง
๖

ได้แก่

๑. ปั๊มน้ํามัน ปตท.
๒. ปัม๊ น้ํามัน CALTEX
๓. ปัม๊ บางจาก

- ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก ๑๒
แห่ง
หมู่ที่ ๑ จํานวน ๑ แห่ง
ได้แก่
หมู่ที่ ๕ จํานวน ๑ แห่ง
หมูท่ ี่ ๙ จํานวน ๓ แห่ง
หมูท่ ี่ ๑๒ จํานวน ๑ แห่ง

, หมู่ที่
, หมู่ที่
, หมูท่ ี่
, หมูท่ ี่

- โรงงานอุตสาหกรรม

-

แห่ง

- โรงสี
ได้แก่ หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๕
๑
๑
๑
๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑ จํานวน
๓ จํานวน
๕ จํานวน
๗ จํานวน

๓
๗
๑๑
๑๔

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนประถม ๗
แห่ง
๓
ได้แก่ ๑. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
๒. พัฒนาชุมชนอําเภอ
๒
๓. กรมศาสนา
๒
- โรงเรียนประถมศึกษา
๕
แห่ง
ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
๒. โรงเรียนบ้านดอน
๓. โรงเรียนบ้านถ้ํา

แห่ง
แห่ง
แห่ง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑ แห่ง
๒ แห่ง
๑ แห่ง
๒ แห่ง

๔. โรงเรียนบ้านทุ่ง หลุก
๕. โรงเรียนบ้านปางแดง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
๒
แห่ง
ได้แก่
๑. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
๒. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
๗
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ์/ทีพ
่ ักสงฆ์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ได้แก่ ๑. วัดดับภัย (สํานักสงฆ์)
๒. วัดดอนศรีสะอาด (สํานักสงฆ์)
๓. วัดอัมพวัน (สํานักสงฆ์)
๔. วัดป่าบุญนาค (ที่พักสงฆ์)
๕. วัดถ้ําเชียงดาว (พัทธสีมา)
๖. วัดถ้ําปากเปียง(ทีพ่ ักสงฆ์)
๗. วัดถ้ําผาปล่อง(ทีพ่ ักสงฆ์)
๘. วัดถ้ําปากสูง (ทีพ่ ักสงฆ์)
๙. ที่พกั สงฆ์น้ํารู
๑๐. ที่พกั สงฆ์ดอยเชียงดาว
๑๑. วัดหัวนาค(ที่พกั สงฆ์)
๑๒. วัดใจดงเทวี (ที่พกั สงฆ์)
๑๓. วัดป่าแดง(ที่พกั สงฆ์)
๑๔. วัดทุ่งหลุก (ที่พกั สงฆ์)
๑๕. วัดปางแดงใน (ทีพ่ ักสงฆ์)
๑๖. วัดดาวสนธยา(ทีพ่ ักสงฆ์)
๑๗. ที่พกั สงฆ์ฟ้าสวย
๑๘. วัดพระบาทแม่จร(ที่พักสงฆ์)
๑๙. วัดเจริญราษฎร์(สํานักสงฆ์)
๒๐. วัดแม่จร(ที่พักสงฆ์)

๑๖

แห่ง
แห่ง
แห่ง

จํานวน ๒๕ แห่ง
มีท้งั หมด ๒๑ แห่ง
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๑

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

วัดจําปี (ที่พกั สงฆ์)
วัดดอกม่วงคํา (ที่พักสงฆ์)
วัดคลองหลู่ (ที่พกั สงฆ์)
วัดจรูญวัฒนาราม (ที่พักสงฆ์)
สํานักสงฆ์อาทิจจวังโส (ที่พักสงฆ์)

หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๕
๘

ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว
ได้แก่ ๑. วัดอุตตาราม(พัทธสีมา)
๒. วัดอินทาราม (พัทธสีมา)
๓. วัดศรีทรายมูล(พัทธสีมา)
๔. วัดแม่อีด (พัทธสีมา)

มีท้งั หมด ๔ แห่ง
หมู่ที่ ๔ และ หมูท่ ี่ ๑๓
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๖

- มัสยิด
- ศาลเจ้า
- โบสถ์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ได้แก่ ๑. หมู่ที่ ๒
๒. หมู่ที่ ๘
๓. หมู่ที่ ๙
๔. หมู่ที่ ๑๖
ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว
ได้แก่ ๑. หมู่ที่ ๘
๒. หมู่ที่ ๖

แห่ง
แห่ง
๑๑
แห่ง
มีจํานวนทั้งหมด ๖ แห่ง
จํานวน ๒ แห่ง
จํานวน ๑ แห่ง
จํานวน ๑ แห่ง
จํานวน ๒ แห่ง
มีจํานวนทั้งหมด ๕ แห่ง
จํานวน ๓ แห่ง
จํานวน ๒ แห่ง

๓.๓ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด
๖๐
ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอเชียงดาว
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ ๙๕
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตํารวจ
๑
แห่ง
- สถานีดับเพลิง
๑
แห่ง

เตียง

๑

แห่ง
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง

( อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว )
(ของเทศบาลตําบลเชียงดาว )

๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
- มีถนนคอนกรีต
- มีลาดยาง
- มีถนนดินลูกรัง

๕๖ สาย ระยะทางประมาณ
๑๐ สาย ระยะทางประมาณ
๗๘ สาย ระยะทางประมาณ

๕๓.๗๘
๒๙.๐๙
๑๐๑.๓๐

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
๙

๔.๒ การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
สํานักงานโทรศัพท์

๑

แห่ง ( สํานักงานอยู่ในเขตเทศบาล )

๒

แห่ง ( สํานักงานอยู่ในเขตเทศบาล )

๔.๓ การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้
๑๖
หมู่บ้าน
( หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านนาเลา เป็นไฟฟ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์)
๔.๔ แหล่งน้าํ ธรรมชาติ
- ลําน้ํา,ลําห้วย
๑๗
สาย
ได้แก่ หมูท่ ี่ ๑ ( ลําน้ําแม่ลุ , ลําเหมืองใน , ลําเหมืองนอก )
หมู่ที่ ๒ ( น้ําแม่ปงิ )
หมู่ที่ ๓ ( น้ําแม่ปงิ )
หมู่ที่ ๔ ( น้ําแม่ปงิ , น้าํ แม่ลุ )
หมู่ที่ ๕ ( ห้วยกึด,ห้วยผาตั้ง,ห้วยหก )
หมู่ที่ ๖ ( น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๗ ( น้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๘ ( ห้วยป่าบง , ห้วยป่าไร่ , น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๙ ( ลําน้ําแม่เตาะ,ลําน้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๑๐ ( ห้วยแห้ง )
หมู่ที่ ๑๑ ( ลําน้ําแม่ปิง,ลําน้ําแม่จร )
หมู่ที่ ๑๒ ( น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๑๓ ( น้ําแม่ก๊ะ , ห้วยกึด )
หมู่ที่ ๑๔ ( ลําน้ําแม่ลุ )
หมู่ที่ ๑๕ ( ลําน้ําแม่ลุ )
หมู่ที่ ๑๖ ( ห้วยต้นยาง,ห้วยธันวา,ห้วยโก๋,ห้วยแม่พริก )
- บึง,หนองและอื่นๆ
๑๕
แห่ง

๔.๕ แหล่งน้าํ ที่สร้างขึ้น
- ฝาย
๕
ได้แก่ ๑. ฝายกั้นน้ําวังไฮ ( หมู่ที่ ๓ )
๒. ฝายน้ําล้นบ้านถ้ํา( หมู่ที่ ๕ )
๕.. ฝายยางเชียงดาว ( หมู่ที่ ๓ )

แห่ง
๓. ฝายน้ําล้นบ้านแม่เตาะ ( หมูท่ ี่ ๑๑ )
๔. ฝายแม้วบ้านปางแดง ( หมูท่ ี่ ๙ )

๑๐
- บ่อน้ําตื้น
- บ่อโยก
- ประปาหมู่บา้ น
ได้แก่ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
- ประปาภูเขา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๒
จํานวน

๓,๒๖๗ แห่ง
๑๖ แห่ง
๑๒ แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
๖ แห่ง

๕. ข้อมูลอืน่ ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้
- ภูเขา , ถ้าํ , น้ําพุรอ้ น
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
- สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- หมอดินอาสา
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

๖. ศักยภาพในตําบล

๒
๑
๒
๒
๑
๑

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล

(๑) จํานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งในส่วนการคลัง
ตําแหน่งในส่วนโยธา
ตําแหน่งในส่วนการศึกษาฯ

๔๘
๑๗
๗
๖
๑๘

คน
คน
คน
คน
คน
๑๑

(๒) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

๑
๑
๙
๒
๙
๑
๒๓
๒

(๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

๖๖๗,๐๐๐.- บาท
๑๘,๐๘๓,๐๐๐.- บาท
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๐,๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๖.๒ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน
จํานวนกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มอื่นๆ

๓

กลุ่ม

๕๑
๒๕
๙

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(๒) จุดเด่นของพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบลุ่ม และเป็นทีร่ าบแอ่งกระทะ แต่จะมีพื้นทีบ่ างส่วนที่เป็นภูเขาสูง

เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ดอยหลวง เชียงดาว เป็นภูเขาที่มีความสูงอันดับ ๓ ของประเทศ
เป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น ที่ มี รู ป ทรงสั ณ ฐานคล้ า ยปิ ร ามิ ด จากการสํ า รวจพบพื ช พั น ธุ์ ต่ า งๆ ถึ ง ๑,๗๒๒ ชนิ ด
๑๗๓ วงศ์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่ต่ํากว่า ๓๔๐ ชนิด นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้ังของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเชียงดาว ถ้ําเชียงดาว ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๕ ตําบลเชียงดาว ภายในบริเวณประกอบด้วยถ้ํา
ขนาดเล็กหลาย ๆ ถ้ํา และมีหินงอก หินย้อย พระพุทธรูปสมัยโบราณที่สวยงาม วังมัจฉาหน้าวัด
อินทราราม บริเวณสะพานข้ามแม่น้ํ าปิง หมู่ที่ ๗ เป็น แหล่ ง รวมพันธุ์ปลาตามธรรมชาติจํานวนมาก
โป่งน้ําร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ ตําบลเชียงดาว เป็นน้ําพุร้อนที่เกิดขึ้นเอง
๑๒
ตามธรรมชาติ รักษาสภาพดังเดิม ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ ฝายวังไฮ หมู่ที่ ๓ เป็นฝายไม้และหินทิ้ง
ที่ราษฎรดําเนินการก่อสร้างเอง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการดูธรรมชาติของราษฎร ปางช้างแม่จร
หมู่ที่ ๑๑ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดําเนินการโดยเอกชน ป่าเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ ๑๔ เป็นชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสภาพพื้นที่และขอบเขตของการ
จัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าไร่ ที่จัดเป็นพื้นที่ป่าใช้สอย ๒,๐๐๐ ไร่
และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
๔๐๐ – ๘๐๐ เมตร และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ไม้ยืนต้นสูงตระหง่าน พืชพันธุ์ป่า
ระดั บ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ พื ช ระดั บ ล่ า งขึ้ น เกลี่ ย ดิ น จนถึ ง พื ช ระดั บ บนที่โ ตสู ง ระฟ้ า รวมทั้ ง พื ช พั น ธุ์ สมุ น ไพรอี ก
มากมายที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวัน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีความครบถ้วน
และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง รวมทั้งความจําเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ด้านการคมนาคม ถนน ,สะพานในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้ายังไม่เพียงพอ, สภาพถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านชํารุดเสียหายเนือ่ งจากภัยธรรมชาติ เพราะถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะในบางพื้นทีย่ ังไม่ทั่วถึง เช่น ในเขตพื้นที่ป่าและดอยสูง
๑.๓ ด้านโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
๑.๔ จากการพัฒนาความเจริญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความ
ต้องการ

๒. ปัญหาด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทํา
๒.๑ ภาคเกษตรกรรมขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร
๒.๒ งบประมาณในการส่งเสริมอาชีพขององค์กรมีจาํ กัด
๒.๓ ประชาชนส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน รายได้น้อย
๒.๔ ประชากรกลุ่มแรงงานออกไปทํางานต่างถิ่น ต้องใช้แรงงานต่างด้าว
๒.๕ การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ
๑๓
๓. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
๓.๑ ราษฎรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
- สาธารณสุขและการอนามัย
- สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ ปัญหาขยะและการกําจัดขยะ
๓.๓ ปัญหายาเสพติด
๔. ปัญหาน้ํากิน - น้ําใช้ เพือ่ การเกษตร
๔.๑ การขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตร เนื่องจากลําเหมืองธรรมชาติเป็นหินสลับซับซ้อน น้ํา
ไหลไม่สะดวก อีกทั้งพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ปลายทางของแหล่งน้ํา ทําให้ปริมาณน้ําที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขายังไม่เพียงพอ
๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ ยังมีเด็กที่ขาดการศึกษาตามหลักสูตรทางระบบโรงเรียนของรัฐอยู่เป็นจํานวนมาก
๕.๒ ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี สังคม วัฒนธรรมอย่างจริงจัง
๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
๖.๑ ปัญหาไฟป่า
๖.๒ ประชาชนมีพื้นทีท่ าํ กินและที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ทําให้สภาพป่าสงวน
และป่าอนุรักษ์ถูกทําลาย
๖.๓ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๗.๑ ราษฎรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร
๗.๒ ระบบการจัดเก็บภาษียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างถนน สะพาน ตามจุดที่จาํ เป็น เร่งด่วน
๑.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์
๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้า
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทํา
๒.๑ ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเองตามแนวพระราชดําริ
๒.๒ จัดหาเงินทุนหมุนเวียน กองทุนให้แก่ประชาชน
๒.๓ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน หัตถกรรมแม่บ้าน
๑๔
๓. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
๓.๑ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓.๒ ต้องการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
๔. ความต้องการด้านน้ํากิน - น้ําใช้ เพื่อการเกษตร
๔.๑ ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ํา และกําจัดวัชพืช
๔.๒ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๕. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ รณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้ราษฎรรู้คณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงดาวจะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังได้ เน้นการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น
จะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้งั เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวบรวมกฎหมายอื่นของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล
มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT

องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว กําหนดวิธีการ ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๑๕
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๓) ให้มีและบํารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘(๔))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา (๖๗(๔))
(๒) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอตุ สาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา (๖๘(๕))
(๓) การท่องเทีย่ ว (มาตรา ๖๘(๑๒))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๒) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา ๖๗
(๗))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ มีภารกิจ
ที่เกีย่ วข้อง ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(มาตรา ๖๗(๕))
(๒) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๖๗(๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ในการพัฒนา
ท้องถิน่ (มาตรา ๔๕(๓))
๑
๖
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
๒. การส่งเสริมการลงทุน การประกอบอาชีพของราษฎร
๓. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ภารกิจรอง
๑. การฟืน้ ฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิน่
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓. การสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดให้เป็น อบต. ขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ราชการ ได้แก่
๑. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
๒. ส่วนการคลัง
๓. ส่วนโยธา
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้
ได้กําหนดให้มีกรอบ อัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ อัตรา
ลูกจ้างประจํา
๔ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๓ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๑๒ อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิม่ มากขึ้นเป็นจํานวนมากในส่วนงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดาว และจํานวนบุคลากรทีม่ ีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องขอกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างขึ้นใหม่ เพื่อ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการฯ โดยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ และสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
๑๗
ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมทั้งภารกิจและความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ที่มีความ
จําเป็นต้องจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงดาวทีไ่ ด้กําหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ขึน้
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวในแต่ละปี ต่อไป

๘. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวมี
ภารกิ จ อํ า นาจหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วภายใต้ อํ า นาจหน้ า ที่ ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๑) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่ วกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการทีม่ ิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
ใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับ เร่งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
๒) ส่วนการคลัง มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน ฐานะทางการเงิน การจัดทําบัญชีทกุ ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่าย งบทดลอง การพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตําบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

เกี่ ย วกั บ การสํ า รวจ ออกแบบ การ
๓) ส่ ว นโยธา มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
จัดทําข้อมูล ทางด้าน วิศวกรรม งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๔) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการโรงเรียน งาน
การศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบั มอบหมาย

๑๘

๑. โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
๑. สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทา –
สาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบนั
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
๑. สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทา –
สาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู

หมายเหตุ

๑.๕
๑.๖
-

งานกิจการสภา อบต.
งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
งานการประชุม
งานอํานวยการและประสาน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานประชาสัมพันธ์

๑.๕
๑.๖
-

งานกิจการสภา อบต.
งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
งานการประชุม
งานอํานวยการและประสาน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานประชาสัมพันธ์

๑๙

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
๑.๗ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑.๘ งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุขชุมชน
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
๑.๙ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกําจัดขยะและน้าํ เสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
๑.๑๐ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
๑.๑๑ งานสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบนั
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
๑.๗ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๑.๘ งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุขชุมชน
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
๑.๙ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกําจัดขยะและน้าํ เสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
๑.๑๐ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
๑.๑๑ งานสังคมสงเคราะห์

หมายเหตุ

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้พิการ
ผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
- งานข้อมูล
๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี
๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
ดําเนินการ
ดําเนินการ

๒๐
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
๑.๑๓ งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๑๔ งานส่งเสริมปศุสตั ว์
- รายงานข้อมูลวิชาการ
- งานบําบัดน้ําเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบนั
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
๑.๑๓ งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๑๔ งานส่งเสริมปศุสตั ว์
- รายงานข้อมูลวิชาการ
- งานบําบัดน้ําเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

หมายเหตุ

๒. ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนและการควบคุมเบิก
จ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์

๒. ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนและการควบคุมเบิก
จ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์
๒๑

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
๓. ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝายทดน้ํา
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบนั
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
๓. ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝายทดน้ํา
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุ

- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ํา
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ํา
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์เยาวชน

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์เยาวชน

๒๒

การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน รวมทั้ง
โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ เพื่อประมาณการใช้อัตรากําลังของพนักงานจ้างในอนาคต ในระยะเวลา
๔ ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากําลังพนักงานจ้างจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ จึงกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔
ปี ในแต่ละส่วน
ราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
๑.๑ คนครัว
๑.๒ คนสวน
๑.๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑.๔ นักการ
๑.๕ คนงานทั่วไป
๑.๖ คนงานธุรการ
๑.๗ คนงานบันทึกข้อมูล
รวมพนักงานจ้างสํานักงานปลัดฯ

เชียงดาว
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒
๕
๑
๑
๑๒

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
อัตรา

๒. ส่วนการคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
๒.๓ คนงานทั่วไป
รวมพนักงานจ้างส่วนการคลัง

จํานวน
จํานวน

๔
๔

ตําแหน่ง
อัตรา

๓. ส่วนโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๓.๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓.๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมพนักงานจ้างส่วนโยธา

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๒

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
อัตรา

๒๓

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๔.๑ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๔.๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
๔.๓ ผู้ช่วยครูผ้ดู ูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
พนักงานจ้างทั่วไป
๔.๔ คนงานทั่วไป

จํานวน
จํานวน

๒
๑

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

จํานวน

๕

ตําแหน่ง

จํานวน

๓

ตําแหน่ง

ร ว ม พ นั ก ง า น จ้ า ง ส่ ว น การศึกษา ฯ จํานวน

๑๑

อัตรา

๒๔

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ลําดับ
ที่

ส่วนราชการ
สํานักงานปลัดอบต.
พนักงานจ้างตามภารกิจ

กรอบ อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
เพิ่ม – ลด
อัตรา ใช้ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี
กําลัง
ข้างหน้า
เดิม ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

หมายเหตุ

ประเภทผู้มีทักษะ

๑ คนสวน
๒ คนครัว
๓ พนักงานขับเครือ่ งจักรกล

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

-

๔
๒
๑
๑
๑๑

๕
๒
๑
๑
๑๒

๕
๒
๑
๑
๑๒

๕
๒
๑
๑
๑๒

๕
๒
๑
๑
๑๒

+๑
+๑

-

-

-

*กําหนดเพิ่ม

๒
๒

๒
๒

๓
๓

๓
๓

๔
๔

-

+๑
+๑

-

+๑
+๑

*กําหนดเพิ่ม

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

๑
๑
๒

-

-

-

-

ขนาดเบา

๔
๕
๖
๗

๑

๑
๒

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
นักการ
คนงานธุรการ
คนงานบันทึกข้อมูล
รวม
ส่วนการคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม
ส่วนโยธา
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รวม

๒๕

ลําดับ
ที่

๑
๒

๓

๔

ส่วนราชการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทกั ษะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม

รวมทั้งสิน้

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒
๑

๒
๑

๒
๑

๒
๑

๒
๑

-

-

-

-

๕

๕

๕

๕

๕

-

-

-

-

*ได้รับการ
ถ่ายโอนฯ

๒
๑๐

๒

๑๐

๒
๑๐

๓
๑๑

๓
๑๑

-

-

+๑
+๑

-

*กําหนดเพิ่ม

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

+๑

+๑

+๑

+๑

๒๖

สรุปกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔

ส่วนราชการ
สํานักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๑
๒
๒
๑๐

๑๒
๒
๒
๑๐

๑๒
๓
๒
๑๐

๑๒
๓
๒
๑๑

๑๒
๔
๒
๑๑

+๑
-

+๑
-

+๑

+๑
-

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

+๑

+๑

+๑

+๑

๒๗
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)และประโยชน์ตอบแทนอื่น(แยกตามส่วน
๑. สํานักงานปลัด อบต.เชียงดาว มีอัตรากําลังพนักงานจ้างปัจจุบนั จํานวน ๗ ตําแหน่ง ๑๑ อัตรา
ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
รวม
ที่
ตําแหน่ง
(คน) ตอบแทน
(บาท)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑ คนสวน
๑
๖,๒๗๐
๗๕,๒๔๐ ๓๒,๗๖๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐
๒ คนครัว
๑
๗,๓๓๐ ๘๗,๙๖๐ ๒๐,๐๔๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐
๓ พนักงานขับเครื่องจักรกล
๑
๖,๒๗๐
๗๕,๒๔๐ ๓๒,๗๖๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐
ขนาดเบา
๔ นักการ
๒
๑๐,๖๘๐ ๑๒๘,๑๖๐
๕ คนงานทั่วไป
๔
๒๑,๓๖๐ ๒๕๖,๓๒๐
๖ คนงานธุรการ
๑
๕,๓๔๐
๖๔,๐๘๐
๗ คนงานบันทึกข้อมูล
๑
๕,๓๔๐
๖๔,๐๘๐
๑.๒ ในปี ๒๕๕๖ มีความต้องการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น ๑ ตําแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
ที่
ตําแหน่ง
(คน) ตอบแทน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑ คนงานทั่วไป
๑
๖๔,๐๘๐
๒. ส่วนการคลัง อบต.เชียงดาว มีอตั รากําลังพนักงานจ้างปัจจุบัน จํานวน ๑ ตําแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
ที่
ตําแหน่ง
(บาท)
(คน) ตอบแทน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑ คนงานทั่วไป

๒

๑๐,๖๘๐

๑๒๘,๑๖๐

-

-

-

-

๒.๑ ในปี ๒๕๕๗ มีความต้องการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น ๑ ตําแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน่ง

๑ คนงานทั่วไป

จํานวน อัตราค่า
(คน) ตอบแทน
๑
๖๔,๐๘๐

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๖
-

๒๕๕๗
-

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

๒.๒ ในปี ๒๕๕๙ มีความต้องการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น ๑ ตําแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ที่
๑ คนงานทั่วไป

ตําแหน่ง

จํานวน อัตราค่า
(คน) ตอบแทน
๑
๖๔,๐๘๐

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๖
-

๒๕๕๗
-

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

๒๘

๓. ส่วนโยธา อบต.เชียงดาว มีอัตรากําลังพนักงานจ้างปัจจุบนั จํานวน ๒ ตําแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
ที่
ตําแหน่ง
(บาท)
(คน) ตอบแทน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑
๗,๘๐๐
๙๓,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐
๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑
๖,๒๗๐ ๗๕,๒๔๐ ๓๒,๗๖๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐ ๗,๓๒๐
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.เชียงดาว มีอัตรากําลังพนักงานจ้างปัจจุบัน
๔ ตําแหน่ง ๑๐ อัตรา ดังนี้
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
ที่
ตําแหน่ง
(บาท)
(คน) ตอบแทน
๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๒
๑๗,๘๘๐ ๒๑๔,๕๖๐ ๑๔๕,๔๘๐ ๒๑,๖๐๐ ๒๓,๐๔๐
๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑
๖,๒๗๐ ๗๕,๒๔๐ ๓๒,๗๖๐ ๖,๔๘๐ ๖,๙๖๐
๓ คนงานทั่วไป
๒
๑๐,๖๘๐ ๑๒๘,๑๖๐
*พนักงานจ้างที่ได้รับการถ่ายโอนและอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
ดังนี้
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จํานวน อัตราค่า
ที่
ตําแหน่ง
(บาท)
(คน) ตอบแทน
๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๔ ผู้ช่วยครูผ้ดู ูแลเด็กฯ

๕

จํานวน

๒๕๕๙
๒๔,๔๘๐
๗,๓๒๐
-

๕ อัตรา

๒๕๕๙
๓๕,๐๙๐ ๔๒๑,๐๘๐ ๑๑๘,๙๒๐ ๓๒,๔๐๐ ๓๔,๘๐๐ ๓๖,๖๐๐

๔.๑ ในปี ๒๕๕๘ มีความต้องการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น ๑ ตําแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน่ง

๑ คนงานทั่วไป

จํานวน อัตราค่า
(คน) ตอบแทน
๑
๖๔,๐๘๐

๕. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังนี้
ที่
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๑
๓๑,๑๘๗,๗๖๐
๓๔,๓๐๖,๕๓๖

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๖
-

๒๕๕๗
-

ปี ๒๕๕๘
๓๗,๗๓๗,๑๙๐

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

ปี ๒๕๕๙
๔๑,๕๑๐,๙๐๙

๓๒

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ปรากฏตามภาคผนวก
๑๒. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาํ แหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ ปรากฏตาม
ภาคผนวก

๓๓

๑๓. แนวทางการพัฒนาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดยการ
จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน
ส่วนตําบล ทุกคน ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง
๓ ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

*************************************************

๓๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
_______________
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จึงประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจ้าง เพื่อ
เป็นเครื่องกํากับความประพฤติของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ดังต่อไปนี้
๑. พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. พึงปฏิบัติตนให้ต้งั มั่นอยู่ในศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อภารกิจและงาน
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก
๔. พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
๕. พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จะพึงต้อนรับให้ความสะดวก และให้
การสงเคราะห์ แ ก่ ป ระชาชนผู้ม าติ ด ต่ อ ราชการเกี่ ยวกั บ หน้ า ที่ ข องตนโดยไม่ ชั ก ช้ า และด้ ว ยความสุภ าพ
เรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ

ณ

วันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชัย อิธรรมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ปฏิบัติหน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

ภาคผนวก

๓๖
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ อบต. เชียงดาว
ปลัด อบต. ๗

สํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ๖
-

งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกิจการสภา อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน
งานรักษาความสะอาด
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมปศุสัตว์

ส่วนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ๗
-

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง ๗
-

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา ๖
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์เยาวชน

๓๗

โครงสร้างของสํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานป้องกันฯ

งานกิจการ
สภาฯ

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการ
เกษตรและปศุสัตว์

-คนครัว(ตามภารกิจ)(๑) -คนงานบันทึกข้อมูล(ทั่วไป)(๑) -คนงานทั่วไป(ทั่วไป(๑) -พนักงานขับเครื่อง- -คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(๑) -คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(๑) -คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(๑) -คนงานธุรการ(ทั่วไป)(๑)
-คนสวน(ตามภารกิจ)(๑)
จักรกลขนาดเบา(ตามภารกิจ)(๑)
-นักการ(ทั่วไป)(๑)
-นักการ(ทั่วไป)(๑)
-คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(๑)

ประเภท
จํานวน

พนักงานจ้างผู้เชีย่ วชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)
๓

พนักงานจ้างทั่วไป
๙

๓๘

โครงสร้างส่วนการคลัง

หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗)

งานการเงิน
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (๑)

งานบัญชี
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (๑)

- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (๑)

ประเภท
จํานวน

พนักงานจ้างผู้เชีย่ วชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
๔

๓๙

โครงสร้างส่วนโยธา

หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง ๗)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ตามภารกิจ)(๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ตามภารกิจ)(๑)

ประเภท
จํานวน

พนักงานจ้างผู้เชีย่ วชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
๒

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)
-

พนักงานจ้างทั่วไป
๔๐

โครงสร้างส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ๖)

งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการโรงเรียน

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(ตามภารกิจ) (๑)

ประเภท
จํานวน

งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ตามภารกิจ)(๑)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(ตามภารกิจ)(๕)
- คนงานทั่วไป(ทั่วไป) (๓)

พนักงานจ้างผู้เชีย่ วชาญพิเศษ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
๓

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(ตามภารกิจ) (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)
๕

พนักงานจ้างทั่วไป
๓

๔๑
๑๒. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
๑ นายอรุณ กันทะ
ม. ๖
คนสวน
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๒ นางดาวเรือง เตชะสา
ม. ๖
คนครัว
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๓ นายสมพงษ์ ท้าวก๋า
ม. ๖
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
๔ นางประนอม เรือนเหล็ก
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุกจิ ) คนงานทั่วไป
ทั่วไป
๕ นางสาวจุฬารัตน์ บุญห้า
ม. ๖
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
๖ นายนิติกรณ์ อุ่นสอน
ม. ๖
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
๗ นางสาวปิยาภรณ์ ดรุณรัศมี รปศ.บ.(รัฐประศาสนคนงานทั่วไป
ทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน

หมายเหตุ

๖,๒๗๐
๗,๓๓๐
๖,๒๗๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐

ศาสตร์)

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายนพรัตน์ ถาวินิจ
นายพันธ์เทพ ทรัพย์สนุ ทร
นายฉัตรชัย สุขเจริญ
นายยุทธการ ขันชัย
-ว่าง-

ปวส.(เทคนิคยานยนต์)
ปวส.(อุตสาหกรรม)
ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์)
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
-

นักการ
นักการ
คนงานธุรการ
คนงานบันทึกข้อมูล
คนงานทั่วไป

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐

กําหนดเพิม่

๔๒
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ – สกุล
นางขวัญใจ แก้วกําเนิด
นางสาวกัลยา สมบูรณ์
-ว่าง-ว่าง-

คุณวุฒิการศึกษา
ปวส.(โภชนาการ)
ม. ๖
-

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ชื่อตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
คนงานทั่วไป
ทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐

หมายเหตุ

กําหนดเพิม่
กําหนดเพิม่

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชนาท คํามา
นายกรกฎ แก้ววงศ์วาล

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ชื่อตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ปวช.(การบัญชี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ
ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
คุณวุฒิการศึกษา

อัตราค่าตอบแทน
๗,๘๐๐
๖,๒๗๐

หมายเหตุ

๔๓
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
๑ นายชํานาญวุฒิ กล้าหาญ
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
๒ นางสาววราภรณ์ เขื่อนเพชร คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
๓ ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพรรณ
ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุ การ
ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
จันตาเรือง
๔ นางจันทร์ทิพย์ ทองอาญา
ปวส.(คหกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๕ นางทิพยรัตน์ เรือนวงศ์
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๖ นางพัชรี หมดทุกข์
ปวส.(คหกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๗ นางเรณู จอมสุวรรณ
คบ.(การศึกษาปฐมวัย) ผู้ช่วยครูผ้ดู ูแลเด็กฯ
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๘ นางทับทิม ก้อนคํา
ม. ๓
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
ตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
๙ นางสาวดาราภรณ์ ขันคํา
ม. ๖
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
๑๐ นางสาวจิราพร คําติ๊บ
ม. ๖
คนงานทั่วไป
ทั่วไป
๑๑
-ว่างคนงานทั่วไป
ทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน

หมายเหตุ

๙,๑๔๐
๘,๗๔๐
๖,๒๗๐
๗,๓๓๐
๗,๐๕๐
๗,๓๓๐
๖,๐๕๐
๗,๓๓๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐
๕,๓๔๐

กําหนดเพิม่

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คํานํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวให้เหมาะสม จึงมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว เพื่อให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดาว เกิดประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนอย่างเกิดประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมินผล
แผนการฝึกอบรมบุคลากร

หน้า
๑
๒
๒
๒
๓
๔
๕
๖ – ๑๑

๑. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อสารและการสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(๕) ด้ านศีลธรรมคุณธรรม และจริ ยธรรม ได้ แ ก่ การพัฒ นาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวจึง
ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร อบต.เชียงดาว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒ . วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
อบต.เชียงดาว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียงดาว
(๓) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดาว

๒

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตําบล
ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งานจ้ า งทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑) แต่งตั้งคณะทํางานเพือ่ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๒) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
งานได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
๓) กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒ การดําเนินการพัฒนา
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนําข้อมูล
เหล่านั้น มาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา
เป็นต้น

๓
๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ
๔.๓ การติดตามและประเมินผล
ให้ผ้บู งั คับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อ
ผ่านการประเมินแล้ว ถือว่าผู้น้นั ได้รบั การพัฒนาแล้ว
๕. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
๕.๑ หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรใน
แต่ละตําแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบตั ิราชการ
๒) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหน้าทีท่ ีร่ ับผิดชอบ
๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๒ วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวจะดําเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จําดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดําเนินการ
ร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือ
เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวเป็นผู้ดําเนินการ และเชิญหน่วยงานอื่นเข้า
ร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรได้ ดังนี้ คือ
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การสอนงาน การให้คาํ ปรึกษา
๓) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔) การฝึกอบรม
๕) การให้ทนุ การศึกษา

๖) การดูงาน
๗) การประชุมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา
๔

แผนภาพแสดงการดําเนินงานขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร

เริ่มต้น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป็น
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป็น

๒. การดําเนินการ/วิธีการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการ
อื่น หรือว่าจ้างเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม
เช่น
- การปฐมนิเทศ
-

การสอนงาน การให้คําปรึกษา

-

การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

การฝึกอบรม

-

การให้ทุนการศึกษา

-

การดูงาน

-

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

-

ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้
ทราบถึงความสําเร็จ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงาน

ปรับปรุงแผน
๕

๖. การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
๒) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับ
บัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา
๓) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดําเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

