แผนอัตรากําลังพนักงานจาง
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 - 2555

เทศบาลตําบลแมกา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คํานํา
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ของเทศบาลตําบลแมกา มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา นําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน พัฒนากําลังคนใน
เทศบาลตําบล ใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลแมกาไดสําเร็จ ตามวัตถุประสงคและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ทําใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถคาดคะเน
ไดวาในอนาคต ชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา จะมีการใชอัตรากําลังพนักงานจางตําแหนงใด จํานวนเทาใด
จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตําบลแมกา
อีกทั้งเปนการกําหนดทิศทางและ
เปาหมายในการพัฒนาพนักงานจาง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ไดอีกดวย
ที่ผานมาเทศบาลตําบลแมกา ไดมีการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2551 ซึ่งบัดนี้ครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชกรอบอัตรากําลัง พนักงานจาง
ดังกลาวแลว เทศบาลตําบลแมกา จึงไดจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 – 2555 ขึ้น

เทศบาลตําบลแมกา

สารบัญ
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค
3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน ( ระยะ 4 ป )
4.สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตตําบลแมกา
5.ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลแมกา
6.ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
7.สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
8.โครงสรางการกําหนดตําแหนง
9.ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
10.แนวทางการพัฒนาพนักงานจาง
11.ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานจาง

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
- แบบชี้แจงเหตุที่ขอกําหนดตําแหนงใหม

หนา
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กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
25 กันยายน 2545 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) กําหนดใหเทศบาลตําบล กําหนดจํานวนพนักงานจาง
โดยจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง
กําหนดให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหนงพนักงานจางเทศบาล วาจะมีตําแหนงใด
ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายของเทศบาล ที่จะตองจาย
ในดานบุคคล
โดยใหเทศบาลจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาล เพื่อใชในการกําหนด
ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตอไป ทั้งนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนง
พนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาล เพื่อ
เปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานจางของเทศบาล
โดยใหเสนอให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห
ความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากําลัง 4 ป
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลแมกา จึงไดจัดทํากรอบอัตรากําลัง 4 ป สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสม
กับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงของพนักงานจางของเทศบาลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลแมกา

-22.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง พนักงานจางของ
เทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน
อยางดี
2.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ( ระยะเวลา 4 ป )
คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมกา เห็นสมควรให
จัดทํากรอบอัตรากําลัง 4 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิ เคราะหภ ารกิ จ อํา นาจหน า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของเทศบาลตํ าบลแม ก า ตาม
พระราชบัญญัติองคก รปกครองสว นทองถิ่น แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลอง
กับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒ นาตําบล
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลแมกา
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให ส ามารถแก ป ญ หาของเทศบาลตํ า บลแม ก า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตาง ๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานจาง เมื่อรวมกับคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตองไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
3.5 ใหพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลแมกา โดยแบงออกเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้
4.1 สภาพปญหาของพื้นที่
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ปญหาดานการคมนาคม
2) ปญหาดานไฟฟาสาธารณะ
3) ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค

-32. ดานเศรษฐกิจ
1) ปญหาดานการวางงาน
2) ปญหาผลผลิตทางดานการเกษตรตกต่ํา
3) ปญหาหนี้สินของเกษตรกร
4) คาครองชีพสูง
3. ดานสังคม
1) ปญหาดานยาเสพติด
2) ปญหาดานผูดอยโอกาส
3) ปญหาดานผูสูงอายุ
4) ปญหาดานผูติดเชื้อเอดส
5) การอพยพยายถิน่
4. ดานการเมืองการบริหาร
1) ปญหาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2) ปญหาการขาดความรูค วามเขาใจดานกฎหมายทองถิ่น
3) ปญหาการขาดความรูดานหลักการบริหาร
4) ปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติของทองถิ่น
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ปญหาดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
2) ปญหาภัยแลง
3) ปญหาไฟปา
4) ขยะ
5) น้ําเสีย
6) การบุกรุกที่ปาไม / ที่สาธารณะ
7) ปญหาฝุนละออง
8) ถนน ซอย คับแคบ
9) ตลิ่งพังทลาย / การกัดเซาะตลิ่ง
10) การกอสรางอาคารรุกล้ํา คู คลอง แมน้ํา
11) ปญหาการขุดดิน / ถมดิน
4.2 ความตองการของประชาชนในพื้นที่
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ตองการใหปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาถนน ถนนภายในหมูบานใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดสะดวก และขยายความกวางของถนน
2) ตองการใหมีไฟฟาและแสงสวางอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกหมูบาน

-43) ตองการใหมีการปรับปรุง พัฒนาถนนเขาสูพื้นที่การเกษตรเพื่อลดตนทุนในการขน
ถายสินคาจากแหลงผลิต สูบานและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
4) ตองการใหมีระบบประปาใชอยางเพียงพอและทั่วถึงทุกหมูบาน
5) ตองการใหจัดหาแหลงน้ํา ลําหวย การเกษตรและเลี้ยงสัตว
2. ดานเศรษฐกิจ
1) ตองการใหสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได
2) ตองการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
3) ตองการใหมีการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานสังคม
1) ตองการใหผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพครบทุกคน
2) ตองการใหผูดอยโอกาสมีผูดูแล
3) ตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแกผูสูงอายุในชุมชน
4) ตองการใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ
4. ดานการเมืองการบริหาร
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
2) ตองการใหมีการสงเสริมความรูหลักการบริหารใหแกผูบริหารและสมาชิกทองถิ่น
3) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดการพัฒนาเทศบาล
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูอนุรักษปาไมตนน้ําที่กักเก็บน้ํา
2) ตองการใหมีการแจกจายน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
3) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูกตนไม เพื่อใหมีปา ทดแทนปาที่เสื่อมโทรม
4) ตองการใหมีการจัดเก็บขยะในชุมชนและมีระบบคัดแยกขยะ
5) ตองการใหมีการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนกอนปลอยลงแมน้ําลําคลอง
6) ตองการใหมีการกันแนวเขตปาไมและที่สาธารณะประโยชนใหชัดเจน
7) ตองการใหมีการจัดการปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง และกอสรางฝายชะลอน้ําหลาก
5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมกานั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การรว มคิด รว มแกไขปญหา รว มสรางรว มจัด ทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ข อง
เทศบาลตําบลแมก า ใหมีสว นรวมในการพัฒ นาทองถิ่น ในทุก ดาน การพัฒ นาเทศบาลตําบลแมก า
จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหา
และความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหากัน อยางจริงจัง เทศบาลตําบลแมก ายังไดเนน ใหค นเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุน
ใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ

-5แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ทองถิ่นและยังใหจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ เทศบาล ใชเทคนิค Swot เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวา
เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตาม
หลัก Swot เทศบาลตําบลแมกา กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา เทศบาล และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกํา หนด
แบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
การขุดลอกแหลงน้ํา ลําธาร, การซอมแซมเสนทางสัญจร
(2) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก งานวางทอ
ระบายน้ํา, กอสรางสะพาน, ทอลอดเหลี่ยม
(3) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การจัดหาที่
กักเก็บน้ําแจกจายในครัวเรือน การกอสรางระบบประปาใหครบทุกหมูบาน
(4) การจัดใหมีตลาด ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การจัดใหมีตลาดในพื้นที่
(5) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธอี ื่น ภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการ ไดแก การติดตั้งไฟฟาสาธารณะในหมูบาน
(6) การจัดใหมีสถานีรับสงผูโดยสาร ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การจัดใหมี
สถานีรับสงผูโดยสาร
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การจัดใหมีการรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฉีดวัคซีนปองโรคพิษสุขบา
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการบริการที่ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง โดยเทศบาลตําบลแมกาจะไดจัดตั้งคลินิกบริการสาธารณสุขขึ้น
2.จัดฝกอบรมใหความรูแกราษฎรในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ยาเสพติด อื่นๆ

-6(2) การปองกัน การบําบัดโรคและการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.รณรงคตอตานยาเสพติด
2. สนับสนุนคุมครองผูบริโภค
3. จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องสมุนไพร
4. เสริมสรางสุขภาพของประชาชนให ครอบคลุมทุก กลุมเปาหมายใหมีค วามรูและ
ทักษะในการเสริมสรางสุขภาพของตนเอง
5. พัฒนาเครือขายประชาชนและชุมชนใหมีความเขมแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสราง
สุขภาพไดดวยตัวเอง รวมทั้งสงเสริมใหมีอาสาสมัครเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน
6. สงเสริมใหมีการปฏิบัติและใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลและ
คุมครองสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม
7.รวมมือกับอนามัยในดานสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคใหความรูแกประชาชนใน
การดูแลและปองกันตัวเองใหหางไกลจากโรคภัย
8.โครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
9.โครงการฝกอาชีพหลังการบําบัด
10. ออกขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สํารวจรายชื่อผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปขึ้นไป ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาส
ในเขตตําบลแมกาเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
2. ใหความชวยเหลือโดยการจัด สรรงบประมาณเพื่อเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาส
3. จัดตั้งศูนยพัฒนาและสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาสประจําตําบล
และสนับสนุน งานของศูน ยสงเคราะหร าษฎรประจําหมูบาน เพื่อเปน ศูน ยก ลางในการใหบริก ารและ
ชวยเหลือประชาชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนแก ผูสูงอายุ ผูติด
เชื้อ ผูดอยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม หรือสมาคม เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ
5. โครงการชวยเหลือเด็กและผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดถนนและที่สาธารณะ
2. ตัดหญา และรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
3. ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน หรือที่สาธารณะ

-7(5) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดใหมีโรงฆาสัตวรวมและตลาดจําหนาย
2. ออกขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(6) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดสรางเตาเผาไรมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(7) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดใหมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนในพื้นที่
(8) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝกอาชีพโดยประสานแผนการฝกอาชีพกับ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลแมกา
2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ สหกรณ ธนาคารชุมชน ตามความตองการของ
ประชาชนและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. จัดทําเว็บไซตเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ชองทางการจําหนายสินคาใหกวางขึ้น สงเสริมกลุมอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
(2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชชุมชนรวมกับอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเปนฐาน
2. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย ประสานงาน เตรียมพรอมใหความชวยเหลือผูประภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
3. จัดตั้งทีมกูภัยประจําตําบลตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่จําเปนเพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีการซัก ซอมตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิด ขึ้นหรือที่
เกิดขึ้นเปนประจําทุกป เชนการซักซอมการชวยเหลือผูประสบ อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เปนตน
(3) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลภารกิจทีจ่ ะตองดําเนินการ ไดแก

-81. จัดตั้งหนวยบริการประชาชนในพื้นที่ จํานวน 1 แหงโดยการสรางระบบภาคีเครือขาย
ชุมชน เชน เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่งานปองกัน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเครือขาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ระบบสารสนเทศให
มีประสิทธิภาพพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงที
2. จัด ทํ าแผนหลัก ในการปองกัน และแผนสํารองเพื่อ รองรับ สถานการณที่เ กิด ขึ้น ได
ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสรางความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลแมกา
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การทําประชาคมหมูบาน/ตําบล จัดทําแผนพัฒนา
(2) การจัดตัง้ และดูแลตลาดกลาง ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดตั้งตลาดกลางประจําตําบล เพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาของประชาชน
เพิ่มอํานาจการตอรอง และสรางมูลคาของสินคา
(3) การสงเสริมการทองเที่ยว ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.สํารวจแหลงทองเที่ยวภายในตําบลและรวมกับตําบลอื่นเพื่อกําหนดเสนทางการ
ทองเที่ยว
2.พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลไดแก เตาเผาเวียงบัว อางเก็บน้ําแมต๋ํา
(4) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริมสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการ
เขาถึงแหลงเงินทุน
3. จัดตั้งศูนยสืบคนขอมูลทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปศุสัตว เพื่อเพิ่มชองทาง
การศึกษาและคนหาขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยติดตั้งอินเตอรเน็ตในระดับชุมชนหมูบาน
4. จัดทําเว็บไซตเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ชองทางการจําหนายสินคาใหกวางขึ้น
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูทางดานการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในที่สาธารณะ

-92. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน และน้ํา
3. สนับสนุนการปลูกปาชุมชน
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการติดตั้งบอดักไขมัน เพื่อลดปญหาน้ําในลําคลองเนาเสีย
2. ศึกษาวิเคราะหการจัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3. จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมบริเวณชุมชนหนามหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบล
2.สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย สนับสนุน ใหมีการทําปุยหมักจากเศษขยะในทุก
ชุมชน
3. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใชการฝงกลบ และเผาทําลายใหเปนไปตาม
หลักวิชาการใหความเหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
(4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูอนุรักษปาไมตนน้ําที่
เก็บน้ํา
2) ตองการใหมีการแจกจายน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
3) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อใหมีปา ทดแทนปาที่เสื่อมโทรม
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหเทียนพรรษา
2. คนหาปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
4. พัฒนาเครือขายทางภูมิปญญาทองถิ่น
(2) การสงเสริมการกีฬา ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
2. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย
(3) การศึกษาและการทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม ภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ไดแก 1. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สนับสนุนใหเยาวชนบวชภาคฤดูรอน
3. จัดทําโครงการเขาคายปฏิบัติธรรมของเยาวชน

-105.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540
(2) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประเภทตาง ๆ ขององคการบริหารเทศบาล
(3) สนับสนุนใหมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
หรือหนวยงานอื่น
(4) สงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกพนักงานเทศบาล
(5) สงเสริมใหทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานเทศบาลกับ
ผูบริหาร
(6) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองทีเ่ ทศบาลตําบลแมกาจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก งานกอสรางถนน งานทางระบายน้ํา งานไฟฟา
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก งานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย
เอดสงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดแก งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก งานกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ไดแก งานสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาในรูปแบบของประชาคม
6. ดานการสงเสริมการศึกษา ไดแก งานสงเสริมและสนับสนุนงานดานการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก งานปองกันและรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพยสินในเขตพื้นที่ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี ไดแก งานสงเสริมประเพณีของทองถิ่น เชน
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น การสืบสาน รักษา วัฒนธรรมของทองถิ่น
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ ไดแก งานสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุม
อาชีพตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมแคบหมู ฯลฯ
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก งานสงเสริมและ
สนับสนุนการใชปุยชีวภาพแทนสารเคมี สงเสริมกลุมเกษตรอินทรียในพื้นที่ การสงเสริมเครื่องปนดินเผา

-117. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลแมกา กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก
สํานักปลัดเทศบาลตําบล ฝายการคลัง ฝายชาง และเนื่องจากเทศบาลตําบลมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม และมีค วามตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติ
ภารกิจ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและ
อํานาจหนาที่ เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. โครงสรางการกําหนดตําแหนงตามภารกิจของสวนราชการ
8.1 โครงสรางตําแหนง
จากการที่เทศบาลตําบลแมก า ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจ รองที่จะดําเนินการดังกลาว
โดยเทศบาลตํา บลกํ า หนดตํา แหน ง ของพนั ก งานจา งให ต รงกั บภารกิ จ ดัง กลา วตามโครงสร างแผน
อัตรากําลัง ดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1. สํานักงานปลัดเทศบาล
1.1.ดานบริหารงานบุคคล
- งานการเจาหนาที่
- งานสิทธิสวัสดิการพนักงานและ
พนักงานจาง
- งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานและ
พนักงานจาง
1.2.ดานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- จัดทําคําสั่ง/ประกาศ
- งานประชาสัมพันธ
- งานกิจการสภา

1.3 ดานนโยบายและแผน
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
- การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
- งานวิชาการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1. สํานักงานปลัดเทศบาล
1.1.ดานบริหารงานบุคคล
- งานการเจาหนาที่
- งานสิทธิสวัสดิการพนักงานและพนักงานจาง
- งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานและพนักงานจาง
- งานจัดทําพัฒนาบุคลากร
1.2.ดานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- จัดทําคําสั่ง/ประกาศ
- งานประชาสัมพันธ
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและงานทะเบียน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานทะเบียนราษฎร
1.3 ดานนโยบายและแผน
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
- การจัดทําแผนพัฒนาสาม 3 ป
- การติดตามและประเมินผลจากแผนพัฒนา
- ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1.4 ดานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
-งานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติ
- งานขอบัญญัติและระเบียบ
-งานเกี่ยวกับขอพิพาท/ขอรองเรียน
1.5 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาชุมชน
-งานดานสงเสริมอาชีพ
- งานดานนันทนาการ กีฬา สถานที่
พักผอนหยอนใจ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานผูดอยโอกาส/พิการ/ติดเชื้อเอดส
- งานพัฒนาชุมชน
1.6 ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานชวยเหลือและฟนฟู
-งานกูภัย

-12โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1.4 ดานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
-งานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติ
- งานขอบัญญัติและระเบียบ
-งานเกี่ยวกับขอพิพาท/ขอรองเรียน
-งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
1.5 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาชุมชน
- งานการสงเสริมอาชีพ/จัดฝกอบรมอาชีพ
- งานดานนันทนาการ กีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ
- งานสังคมสงเคราะห
-งานผูดอยโอกาส/พิการ/ติดเชื้อเอดส
- งานพัฒนาชุมชน

1.6 ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานชวยเหลือและฟนฟู
-งานกูภัย
- การจัดทําแผนปองกันฯ
1.7 ดา นจั ด ระเบี ย บสั ง คมและการรั ก ษา 1.7 ด านจัด ระเบีย บสั งคมและการรัก ษาความสงบ
ความสงบเรียบรอย
เรียบรอย
- รักษาความสงบหมูบาน
- รักษาความสงบหมูบาน
- งานอนุญาตควบคุมหอพักเอกชน
- งานอนุญาตควบคุมหอพักเอกชน
- งานดานชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย
1.8 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1.8 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาล
- งานสุขาภิบาล
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- ขยะ/น้ําเสีย/มลพิษ
- ขยะ/น้ําเสีย/มลพิษ
- งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา / อากาศ / เสียง
- งานดานติดตามตรวจสอบสิง่ แวดลอม

หมายเหตุ

-13โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1.9 ดานสงเสริมการเกษตร
1.9 ดานสงเสริมการเกษตร
- การวางแผนดานการเกษตร
- การวางแผนดานการเกษตร
-การสงเสริมการเกษตร
-การสงเสริมการเกษตร
-การสงเสริมการเลี้ยงสัตว
-การสงเสริมการเลี้ยงสัตว
-การอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
-การอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
- การจัดทําแผนดานการเกษตร
- งานดานวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร
2.0 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 2.0 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
หนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
- งานตรวจและดูแลรักษาโบราณสถาน,
วัฒนธรรม
โบราณวัตถุ
- งานกีฬาและนันทนาการ
2. ฝายการคลัง
2. ฝายการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานฝากเงิน เบิกจายจากธนาคาร
- งานฝากเงิน เบิกจายจากธนาคาร
- งานรับ – จายเงิน
- งานรับ – จายเงิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานจัดซื้อเบิกจายวัสดุ
- งานจัดซื้อเบิกจายวัสดุ
- งานวัสดุครุภัณฑ
- งานวัสดุครุภัณฑ
- งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการคลัง - งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการคลัง
- จัดทําแผนการจัดเก็บภาษี
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- การจัดทําแผนเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจาง
3. ฝายชาง
3. ฝายชาง
- งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
- งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
- งานกอสรางถนน, สะพาน รวมถึงการ
บํารุงรักษา
- งานดานแหลงน้ํา / ประปาชนบท
- งานดานสาธารณูปโภค (ตลาด)

หมายเหตุ

-148.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
เมื่อเทศบาลตําบลแมก า ไดทําการวิเคราะห ภ ารกิจ และปริมาณงานและไดจัด ทํากรอบอัต รา
โครงสรางอัตรากําลังใหมแลวใหทําการวิเคราะหเพื่อประมาณการใชอัตรากําลังพนักงานจางในอนาคตวา
ในระยะเวลา 4 ป ตอไปขางหนา จะมีการใชจํานวนพนักงานจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงานและเพื่อใหคุมคาตอการใชจ ายงบประมาณ ของเทศบาลตําบลแมกาดว ย ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอก
ขอมูลในกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ดังนี้

-159. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) กําหนดให
พนักงานจางตามภารกิจไดรับคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทน ดังตอไปนี้
ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของ
อันดับ จ.1
ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุด
ของอันดับ จ.2
ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ให
ไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ 5 ของอันดับ จ.2
ง) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทั่วไป หลักสูตร 4 ป หรือผูมีทักษะซึ่งมิไดผานการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาตามขอ 6 (1) ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.3
จ) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ 5 ของอันดับจ.3
ฌ) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุด
ของอันดับ จ.4
ช) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําสุด
ของอันดับ จ.5
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจในตําแหนงงานวิชาชีพเฉพาะใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทน
ตามขอ (ง) (จ) (ฉ) (ช) แลวแตกรณี และใหเพิ่มคาประสบการณ 1 ปตอเงินเดือนครึ่งขั้น แตทั้งนี้ตอง
ไมเกิน 5 ขั้น

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลตําบลแมกา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาน เทศบาล 7)
หนวยตรวจสอบภายใน
(เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3)

รองปลัดเทศบาล.
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหนาสํานักงานปลัด 6 )
ทําหนาที่หัวหนาฯ
- งานบริหารงานทั่วไป

ฝายการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6
ทําหนาที่หัวหนาฯ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานนโยบายและแผน
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได
- งานกฎหมายและคดี
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานสงเสริมคุณภาพชีวิต
- งานจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
- งานวิชาการเกษตร

ฝายชาง
นักบริหารงานชาง 6
ทําหนาที่หัวหนา ฯ

สํานักปลัด
งานดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สํานักปลัด
งานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- งานกอสราง ออกแบบ
และควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
และผังเมือง

- งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
- งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข

-17-

-18บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สวนราชการ/ตําแหนง
สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานขับรถยนต
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
ยาม
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
พนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค
คนงานประจํารถน้ําอเนกประสงค
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ชื่อ - สกุล
นาย วิโรจน คําเงิน
นายมนตรา แขนงแกว
นายรังสฤษดิ์ จันทรทิพย
นายอภิชาต ใฝจิตร
นางนงคราญ สิทธิมลคล
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
นางธัญลักษณ เงินเย็น
นางศรีแพร เผาตะใจ

ประเภทพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ

อัตราจาง
6,210
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,080
5,760
7,940
7,940
6,090
6,090

หมายเหตุ

-19ที
17
18
19
20
21
22
23
24

สวนราชการ/ตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ฝายชาง
ผูชวยนายชางโยธา
ฝายการคลัง
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี

ชื่อ - สกุล
นางดวงใจ จักปวง
นางสาวรัชนี แกวกา
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
นางพวงทอง นาแพร
นางจันทรเพ็ญ ปนตา
นางสาวฑาริกา ฟูแสง
นางสาวสุจิตราภรณ พลพานิชย

ประเภทพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ

อัตราจาง
5,760
6,090
6,090
5,080
6,090

พนักงานจางตามภารกิจ

7,100

พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ

6,330
6,210

หมายเหตุ

-20 10. แนวทางการพัฒนาพนักงานจาง
ดว ยในปจ จุบัน มีก ารปฏิรูประบบราชการ โดยมีน โยบายที่จ ะเนน ประสิทธิภ าพของ
เจาหนาที่ของรัฐใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและใชงบประมาณอยางประหยัด ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับการ
ดังกลาว เทศบาลตําบลแมกา กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลและลูกจาง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะใหกากรปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล
และลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิ จึงไดวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรในชวงระยะเวลา
4 ป (2552 - 2555) ดังนี้ แนวทางการพัฒนา ไดแก
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝกอบรม
3. การศึกษา หรือดูงาน
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
5. การสอนงานหรือการใหคําปรึกษาดวยวิธีการที่เหมาะสม
หลักสูตรการพัฒนา ไดแก
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
3.หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4.หลักสูตรดานการบริหาร
5.หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
11. ประกาศคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานจาง
เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมกา เปนไปอยางมีระเบียบแบบ
แผนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตําบลแมก า จึงไดประกาศ
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับใหพนักงานเจาหนาที่ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง จะตองมีความอดทน อดกลั้น อดออมและรูจักขมใจ
ตนเอง ตอสิ่งยั่วยุอันจะเปนเหตุใหตนเองกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
2.ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง จะตองหมั่นฝกฝนตนเองใฝหาความรูใหกับตนเอง เพื่อ
นํามาซึ่งการพัฒนาตนเองและหนวยงาน
3. ขาราชการ พนักงาน หรือลูก จาง จะตองตั้งอยูใ นศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดว ยความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
4. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง จะตองบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มี
อัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
5. ขาราชการ พนัก งาน หรือลูก จาง จะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึด ผลสัมฤทธิ์ ของ
ผลงานอยางคุมคา

-21การปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 4 ป
ในระหวางการประกาศใชบังคับกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป เทศบาลตําบลจะตองทําการ
ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป กรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการในเรื่อง
ดังตอไปนี้
1. การกําหนดตําแหนงพนักงานจางเทศบาลตําบลเพิ่มขึ้นใหม นอกเหนือจากที่ กําหนดในกรอบ
อัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือประมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ดังนี้
2.1 การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม
2.2 การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง
2.3 การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน
2.4 การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยเปลี่ยนตําแหนงสายงานหรือระดับตําแหนง
2.5 การยุบเลิกตําแหนง
3. ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบการยุบเลิก
ตําแหนงผูปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ตามขอเสนอของเทศบาล หากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.) เห็นชอบตามขอเสนอของเทศบาลถือไดวาคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ไดใหความเห็นชอบแลว หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไมเห็นชอบกับ
ขอเสนอของเทศบาล และเทศบาลยืน ยัน ขอเสนอนั้น ให เ สนอผ านคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล
(ก.ท.จ.) ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.ท.) ใหความเห็นชอบตอไป
4. การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ใหดําเนินการโดยยึด
กรอบอัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ของเทศบาลเปนเกณฑหากมีเหตุผลและความ
จําเปนที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
5. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง ใหพิจารณาถึงเหตุผลและความ
จําเปนในดานปริมาณงานและคุณภาพของงานเปนสําคัญ
6. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดาน
ปริมาณงานและคุณภาพของงานแลว ใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจําและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
ในงานนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหางานลนมือหรือปญหาอื่นตามมา
7. การขออนุมัติยุบเลิกตําแหนงและเปลี่ยนแปลงกับตําแหนงใหพิจารณาถึงความสําคัญกับความ
เหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย

-228. ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงและการเสนอขอปรับปรุ งการกําหนดตําแหนง ใหเทศบาล
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เหตุผลและความจําเปนการของกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม หรือขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง
3) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอกําหนดใหม และขอ
ตําแหนงปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
4) ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหตําแหนงที่ขอกําหนดใหม และ
ตําแหนงที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม ปฏิบัติมีอะไรบาง
5) ความยากและคุณ ภาพของงาน และปริมาณงานหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง
ขนาดที่มีความจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม หรือมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง โดยใหทําการ
เปรียบเทียบใหเห็น วาภารกิจ ปจ จุบัน มีอะไร จํานวนเทาใดบาง และภารกิจ ที่เพิ่มมากขึ้น หรือลดลงมี
อะไรบาง
6) กรอบโครงสรางสวนราชการ และตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
7) กรอบโครงสรางสวนราชการและกรอบโครงสรางอัตรากําลังปจจุบัน ของสวนราชการ
ที่ขอกําหนดตําแหนงใหม และที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และกรอบโครงสรางสวนราชการและ
กรอบโครงสรางอัตรากําลัง ภายหลังจากที่ไดมีการขอกําหนดตําแหนงใหมและที่ขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง
8) ตารางการวิเคราะหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบัน และภายหลังจากที่
ไดมีการขอกําหนดตําแหนงใหม และที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
9. การขอกําหนดตําแหนงใหม และการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจแลวใหถือวาเปนการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนัน้ โดยใหเทศบาลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จางตอไป

-23การนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
คณะทํางานจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมกา ไดดําเนินการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมกา 4 ป สําหรับใชในการกําหนดตําแหนงพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลแมกา ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 โดยไดจําทําใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) เรื่องหลัก เกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล สําหรับลูกจางของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 โดยครบถวนแลว
จึงขอเสนอกรอบอัตรากําลังพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมกา 4 ป (2552 - 2555)
เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบดวยตอไป

