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คํานํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการจัดทําแผน
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พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสมไมซํ้าซอน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีของ
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คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ท้ังยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางใหเหมาะสมอีกดวย 
 

  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
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ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
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1.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.2558–2560) เพ่ือท่ีจะวางแผนในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เพ่ือใหการ
ปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงคตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป  
เก่ียวกับอัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 ขอ 5 กําหนดให              
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด 
ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจาย
ในดานการบริหารงานบคุคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือ
ใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยให
เสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะห
ความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ข้ึน 

 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน

เหมาะสมไมซํ้าซอน 
2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ  
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ    
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางใหเหมาะสม 

2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางสามารถการวางแผนอัตรากําลังในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิด
ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลด



 
ข้ันตอน การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ซ่ึงมีนายก  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนประธาน หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบล 1 
คนเปนเลขานุการ เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  
ดังตอไปนี้ 

3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผูบริหาร และสภาพปญหาของตําบลสันกลาง 

3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเชียงราย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 
                   3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน     
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 
 

3.5 ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 
 

                   3.6 ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการอยางเต็ม
กําลังความสามารถ 

4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 
เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีความครบถวน 

สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง วามีปญหาอะไร มีความจําเปนและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญตาม
สภาพปญหาของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สภาพปญหา 
1) ปญหาการคมนาคมขนสงในหมูบาน และระหวางหมูบานไมสะดวก 
2) ปญหาไมมีสะพาน คสล. 
3) ปญหาไฟสองถนนมีไมเพียงพอ (ไฟก่ิง) 
4) ปญหาการมีโทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอ 
5) ปญหาไมมีรางระบายน้ํา /ทอระบายน้ํา ทําใหการระบายน้ําไมดี ทําใหน้ําทวม 



 
ความตองการ 
1) สรางถนน คสล./คสม.ในหมูบาน ระหวางหมูบาน และถนนสูแหลงทองเท่ียว 
2) ขุดลอกคลอง สรางสะพาน คสล. และวางทอระบายน้ํา 
3) ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
4) ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
5) ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

 
2. ดานการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา 

สภาพปญหา 
1) ปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2) ปญหาไมมีสถานท่ีจําหนายสินคา 
3) ปญหาการวางงาน 
4) ปญหาการขาดองคความรู โอกาสในการประกอบอาชีพ 
5) ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพท่ีถาวร 
6) ปญหาการขาดความรูดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ความตองการ 
1) จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2) มีมาตรการชวยเหลือเกษตรกร กรณีผลผลิตลนตลาด 
3) ฝกอบรมความรู ดานวิชาการและการศึกษาดูงานแกกลุมอาชีพตางๆ 
4) สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณแกกลุมอาชีพตางๆ 
 

3. ดานสาธารณสุข และการอนามัย 
สภาพปญหา 
1) ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข อนามัยในระดับหมูบานครัวเรือน 
2) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
3) ปญหาการใหบริการ การรณรงคสุขภาพของผูสูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไมท่ัวถึง 
4) ปญหาการแพรระบาดโรคติดตอและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา 
ความตองการ 
1) ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแมและเด็ก 
2) ไดความรูดานสุขอนามัย/ขาวสาร ในระดับครัวเรือน 
3) ใหมีความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4) กําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายและโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป 
5) ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ,เด็ก,สตรี และผูพิการ 
6) จัดโครงการสงเคราะหแกผูสูงอายุทุกหมูบาน 

 

               4. ดานน้ํากิน น้ําใช และเพ่ือการเกษตร 
สภาพปญหา 
1) ปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแลง 
2) ปญหาระบบประปาหมูบานไมดี บางจุดน้ําเปนสนิมเหล็ก บางจุดไมไดปริมาณ 
3) แมน้ําลําคลองตื้นเขิน น้ําไหลไมสะดวก 
4) ปญหาความเดือดรอนจากน้ําทวมไรนา เนื่องจากการระบายน้ําไมดี 



 
ความตองการ 
1) ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา แหลงน้ํา และกําจัดวัชพืช 
2) ใหมีดาดคอนกรีตและคลองสงน้ํา 
3) ใหมีประปาหมูบาน และถังกรองน้ําสะอาดอยางท่ัวถึง 

 

5. ดานการขาดความรู/โอกาส เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
สภาพปญหา 
1) ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสารและการเขาถึงขาวสารของทางราชการของประชาชน 
2) ปญหาการขาดโอกาสในการศึกษา 
ความตองการ 
1) ฝกอบรมใหความรูในดานอาชีพ / มีศูนยขอมูล/หองสมุดชุมชน 
2) ใหความรูดานการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
3) ใหความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4) ฟนฟูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5) สงเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ 
 

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สภาพปญหา 
1) ปญหาน้ําในลําคลองปนเปอนสารเคมี ยาฆาแมลงจากการเกษตร ไมสามารถนําน้ํามาใช  

ในการอุปโภค และบริโภคได 
2) ปญหาแหลงน้ํ าตื้น เขินมีกรวดทราย และวัชพืชปกคลุมทําใหการกักเก็บน้ํ าไม มี

ประสิทธิภาพ 
3) ปญหาการขาดการจัดภูมิทัศนสองขางทางใหมีความสวยงาม 
4) ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชนและปาสงวนแหงชาติ 
ความตองการ 
1) รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสีย สารเคมี ลงสูแมน้ําลําคลอง 
2) ฝกอบรมและจดัตั้งกลุมเยาวชน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) ปรับปรุงภูมิทัศนตามแนวถนนทุกสายในพ้ืนท่ี และแหลงทองเท่ียวทุกแหง 

7. ดานการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
สภาพปญหา 
1) ปญหาความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
2) ปญหาการขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังในการแกไขปญหาของชุมชน 
3) ปญหาการขาดการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
4) ปญหาการขาดบุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 
5) ปญหาการขาดการประสานงาน ภาครัฐตางๆ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน ประชาชน ยังไม

เปนระบบ 
ความตองการ 
1) จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี และกลุม

อาสาอ่ืนๆ 
2) จัดประชาสัมพันธขาวสารของทางราชการในระดับหมูบานใหท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ 
3) จัดหาพัสดุครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 



 
5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น เนนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิด รวมสราง และรวมแกปญหา เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยให
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดาน ซ่ึงการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายตระหนักถึงปญหา 
และรวมมือกันแกไขปญหา ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง นอกจากนี้องคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกล ุ มองคกร ทุกวัยของประชากร โดยเนนการ
สงเสริมสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังจัดสนับสนุนกลุมอาชีพตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

   

การวิ เคราะหภ ารกิจ อํานาจหน า ท่ี ขององคการบริหารส วนตํ าบลสันกลาง  ตาม  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวม
กฎหมายอ่ืน รวมถึงความตองการของประชาชน และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับ
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหทราบวา
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตาม
หลักการวิเคราะหโดย SWOT ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองดําเนินการดานตางๆ ดังนี้ 
 

 5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
2) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตร 68 (1)) 
3) ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 
5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

 5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา67 (6)) 
2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 
3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา68 (4)) 

4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(มาตรา16 (10)) 

5) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16 (5)) 
6) การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
 

 5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
2) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68 (8)) 



 
3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4) จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 68 (6)) 
6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) 
 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
  2) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  (มาตรา 68 (11)) 

3) การสงเสริมการทองเท่ียว (มาตรา 68 (12) 
4) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (6)) 
5) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม (มาตรา 68(10)) 
6) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
7) การพาณิชกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

 

 5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)) 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  (มาตรา 17 (12)) 
 

 5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  
ดังนี้ 

1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(มาตรา 67 (8)) 

2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา 17 (18)) 

 

 5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน สนับสนุน
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในกรพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 17 (3)) 

2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ใหตาม
ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 16 (16)) 
4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(มาตรา 17 (3)) 
5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(มาตรา 17 (16)) 



 
ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดจะสามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ของ     

องคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  และเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนสําคัญ 

 

 

 
 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 

6.1 องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีภารกิจหลักท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1) ดานสงเสริมการศึกษา 
2) ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
3) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
5) ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) การสงเสริมอาชีพ การมีรายได การจัดใหมีตลาดสําหรับจําหนายสินคา 
8) ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.2  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีภารกิจรอง ท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

     1) ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันและระงับโรคติดตอ 
     2) ดานการสงเสริมและพัฒนาทางดานกีฬา 
     3) ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา 
     4) ดานสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ในการรักษาความสะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
     5) ดานการฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
     6) การสงเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     7) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
 

7.  สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 สวน 
ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนดกรอบอัตรากําลัง
จํานวนท้ังสิ้น 38 อัตรา แตเนื่องจากท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน บุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงข้ึนใหมเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และแกไขปญหาการ
บริหารงานภายในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตอไป 

หมายเหตุ     - มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไขเพ่ิมเตมิฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552) 

-  มาตรา 16,17 และ45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 



 
 
8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ อบต.สันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีภารกิจอํานาจหนาท่ีท่ีจะตอง
ดําเนินการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
   

8.1  โครงสรางสวนราชการ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน  
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานการเจาหนาท่ี 

1.  สํานักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน  
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานการเจาหนาท่ี 
 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได            
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2.  กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได            
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

 

3.  กองชาง 
3.1 งานกอสราง   
3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  

3.  กองชาง 
3.1 งานกอสราง   
3.2 งานออกแบบ ควบคุมอาคาร  
 

 

4.  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

 

5.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

5.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
 



 
8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง อบต.สันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดวิเคราะหตามภารกิจอํานาจหนาท่ีท่ีจะดําเนินการในแต
ละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปขางหนา จึงจะมีความเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบล และ
เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการ
วิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2558 – 2560) 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา    
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาด 

วาจะใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคง 

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

นักบริหารงาน อบต. 8 1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงาน อบต. 7 1 1 1 1 - - -  

สํานักงานปลัด อบต.         

นักบริหารงานท่ัวไป 6 1 1 1 1 - - - วางเดิม** 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

บุคลากร 3-5/6ว - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม 

เจาพนักงานธุรการ  2-4/ 5 1 1 1 1 - - -  

เจาหนาท่ีธุรการ  1-3/ 4 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย2-4/ 5 - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานตกแตงสวน 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป 8 8 8 8 - - - วางเดิม 2 

กองคลัง         

นักบริหารงานคลัง 7 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ  2-4/ 5 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานพัสด ุ2-4/ 5 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  



 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา    
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาด 

วาจะใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคง 

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กองชาง         

นักบริหารงานชาง 7 1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา 2-4/5 -6ว 1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา 2-4/5 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

นักบริหารงานการศึกษา 6 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาขา         

ครู (อุดหนุนจากรัฐ) 2 2 2 2 - - - อุดหนุนจากรัฐ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 1 1 1 1 - - - อุดหนุนจากรัฐ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันผักฮ้ี         

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 1 1 1 1 - - - อุดหนุนจากรัฐ 

หนวยตรวจสอบภายใน         

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3-5/6ว 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

รวม 38 37 37 37 -1 - -  

 
 
**หมายเหตุ – ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.) เปนสายงานบริหารท่ีวางเดิม 
                  ซ่ึงไดกําหนดเพ่ิมไวจากการปรับขนาดเปนขนาดกลาง ตาม มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย 
                  ครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2550 และแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป 
                  (พ.ศ.2555-2557)



 
12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   
            องคการบริหารสวนตําบลสันกลางกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดยการ
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาพัฒนาสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทุก
ตําแหนงจะไดมีโอกาสพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 

1.  ตําแหนงผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ใหเขารับการอบรมตามหนวยราชการท่ีจัดเปน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม 

2.  ตําแหนงผูปฏิบัติงานและพนักงานจางใหเขารับการอบรมปฐมนิเทศ  ตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางจัดข้ึน และสงเขาอบรมตามหนวยราชการเชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีเปดอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. จัดใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไปศึกษาดูงานในทองถ่ินอ่ืนท่ีประสบ
ความสําเร็จ ในการบริหารจัดการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

13.  ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลสันกลางประกาศใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางจะตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหม่ันเพียร อยางเต็มกําลัง
ความ สามารถเพ่ือประโยชนของราชการประชาชน    และใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ตาม
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง พ.ศ.2556  ดังนี้            

ขอ  ๑  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตอง
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  ขอ  ๒  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  ๓  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  ๔  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองไม
ประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
  ขอ  ๕  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตองปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ  ๖  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตองมุง
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
หนวยงานและประชาชน 
  ขอ  ๗  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตองปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความสุภาพ  เรียบรอยมีอัธยาศัย 
  ขอ  ๘ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองรักษา
ความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือ
มีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น  
  ขอ  ๙   พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองรักษา
และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 



 
  ขอ ๑๐  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทาง
ทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือ
การใหตามประเพณี 
  ขอ ๑๑  พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตอง
ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน  
 

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



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมขอพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.2556 

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

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้   การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย  
 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด  ตาม
ประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 
ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕6 
 
 

 

 (นายณรงค ติ๊บแปง) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
 

 



 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ.๒๕๕6 

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

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัน

กลาง   
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง 

ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

ขอ ๔ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตองจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ขอ ๕ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองเปนแบบอยางท่ีดี
ในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองเปนแบบอยางท่ีดี
ในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบรหิารสวนตาํบลสันกลาง ตองไมประพฤติตนอัน
อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ ๘ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองมุงแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน 

ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองรักษาความลับท่ีได
จากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจ
หนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองรักษา และ
เสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
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ขอ ๑๓ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองไมใชสถานะหรือ

ตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็
ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี 

ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองประพฤติตนให
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึง
และเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
(๗) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๑๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับ 
ใหมีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
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(๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๓) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตําบลตันหยงลุโละท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลางนั้น  จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(๑) –(๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
ขอ ๑๗ คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

 (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ใน
กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ    การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง 
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน   นับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 



 
-5- 

 
ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ๑๘ สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๑๘ ขอ ๑๙  และขอ ๒๑  
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลวใหองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๗ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล

จริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

 

 



 
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป 
 

   ปลัด  อบต.    
   (นักบริหารงาน  อบต. 8)    

รองปลัด  อบต.        หนวยตรวจสอบภายใน 

(นักบริหารงาน อบต. 7)         
           

           
สํานักงานปลัด  อบต.  กองคลัง  กองชาง  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานท่ัวไป 6)  (นักบริหารงานการคลัง 7)  (นักบริหารงานชาง 7)  (นักบริหารงานการศึกษา 6) 

           
1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเจาหนาท่ี 
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 

 1. งานการเงินและบัญชี  
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 1. งานกอสราง   
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-5/6ว  (1)                  - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6ว (1) 
- เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1) 
- คนงานท่ัวไป (8)            

 
 
   
  - บุคลากร  3-5/6ว (1)                             - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1) 
             
        
   
                                  - นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (1) 
               - ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 
 
 
ประเภท พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 7 - - 1 1 8 

สํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป 6) 

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

งานการเจาหนาท่ี 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว (1)                    - นักวิชาการจัดเก็บรายได 2-4/5 (1)              - นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (1) 
     - เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1)          - ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได         
     - เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 (1) 
 
 
 
ประเภท พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 6 - - 1 - - 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 7) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

 

งานการเงินและบัญขี  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  - นายชางโยธา 6ว (1)           - นายชางโยธา 2-4/5 (1)   
  - ผูชวยชางโยธา (1) 
 
 
 
ประเภท พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 3 - - 1 - - 

 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง 7) 

 

งานกอสราง  
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - นักวิชาการศึกษา  3-5/6ว (1)                      - ครู คศ. 1  (2) 
   - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (1)             - ผูดูแลเด็ก  (2) 
                 
                 
 
 
ประเภท พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 2 2 - 3 - - 

 

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา 6) 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 



 
 

สรุปการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558-2560) 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 

ขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามกรอบ
อัตรากําลัง 

รวมทุกหนวย 
จํานวน (คน) 

มีคนครองทุก
ตําแหนง 

จํานวน (คน) 

มีอัตราวาง 
รวมทุกหนวย 
ทุกตําแหนง 

ตําแหนง 
ตามกรอบ 

ตําแหนง 
มีคน
ครอง 

ตําแหนง
ที่วาง 

ตําแหนง 
ตามกรอบ 

ตําแหนง 
มีคน
ครอง 

ตําแหนง
ที่วาง 

ตําแหนง 
ตามกรอบ 

ตําแหนง 
มีคนครอง 

ตําแหนง
ที่วาง 

ตําแหนง 
ตามกรอบ 

ตําแหนง 
มีคนครอง 

ตําแหนง
ที่วาง 

ตําแหนง 
ตามกรอบ 

ตําแหนง 
มีคนครอง 

ตําแหนง
ที่วาง 

 
22 

 

 
17 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
6 

 
2 

 
7 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
37 

 
30 

 
7 

 
 

 
 

(ลงชื่อ)............................................................................... 
      (นายสมเกียรติ คําแสนยศ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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